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J P H M n H M M M T ! 



E L Ő S Z Ó . 

E könyv Szeged város belvilága, szellem, 
anyaghatalmának élénk megfigyelése. író szere-
tettel nyújtja az olvasónak termékét, alkotása ne-
mes fáradalmát, a szülőváros édes vonzalmak 
Sok van benne, szép, nemes és jó ; okulásra, 
haladásra elég, megvilágítva benne élet, tudomány,, 
művészet, ipar, kereskedelem, jog, törvény. Kis. 
és nagy képek sorozata követi egymást, telve me-
legséggel, érzelemmel város, nemzet iránt. Ez a 
melegség, a kedélyvilág melege, a városszeretet 
nemes érzelme adott az Írónak tápot a megfigye-
lésre, az alkotásra, Szeged város életének hü és 
teljes leírására. 

Leirtalak kedves városom, napvilágom első 
perezének szülő helyét jó akarattal, törhetlen buz-
galommal, kiváló törekvéssel a szép jövő emelő 
hatalmára, Szeged sz. kir. város, az ujjáalkotott 
város fényes jövőjére. 
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Szép jövő, elégedett élet meglesz, polgárság-
ne csügedj, törekvő nemes munkaerődben biztos 
a jövő, a haladás, emelkedés boldogító érzelme.. 

Olvasd el könyvem, s lásd benne a jelent, 
a jövőt; a szellem, anyag erejét, a jövő élet bol-
dogulására, Szeged fölvirágzására. 

Büszke lesz rá nemzet, király az újváros 
boldogságán, észszerű haladásán, szellem és anyag-
fejlődésén, az ország második városának szép 
emelkedésén, magyarérzés, királyszeretet nemzeti 
földi dicsőítésében! 

KRIKKAY GUSZTÁV.. 



A magyar nemzeti politika. 

A magyar faj szeretetének fénye ragyog 
benne. A büszke magyar lovagias jellemében min-
dig fajszerető, nemes érzületű volt. Századok óta 
odaadással ragaszkodott nyelvéhez, szokásához, 
édes anya földéhez. Szeretete születésétől a sirig 
vivé a hon, a magyarfaj szerelmében. E kies szép 
Magyarország századokkal megrázkódtatásnak lőn 
kitéve. Harc, háború dult benne. A vitéz, bátor 
magyar erős karral megvédé lionát, a szerető 
anyaföldet. Bátor, erős vala a kar, mely védé a 
trónt, a hazát, törhetlen az érzelem, mely fenn-
tartá az alkotmányt. Ha baj érte a hazát, nem-
zetet, az alkotmányt, a magyar titáni erővel védé 
magát. Király, nemzet szerette egymást, benső 
érzelmükben biztosítva trón, haza. A végzet le-
sujtá városom, porig alázá, megsemmisité a nagy 
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katasztrófa vizár boritá városom, családi tűzhely, 
édes otthon megsemmisülve. Romok ezrei halva 
fekszenek, hajléktalan árvák, kisdedek jajjai életre 
kelnek. Sir, zokog, bánkódik megnőtt, kicsiny, 
férfi, nő, gyermek fájdalma közös. Koldus a vá-
ros vizrongyaiban, foszlányos megmentett ruhái-
ban kérni alamizsnát büszkesége nem engedi, 
inkább éhhalállal inul ki. Király látja a végtelen 
nyomort, a pusztulás rémképét, a sirató romot. 
Király le jő hozzánk, sir velünk, zokog. Jóságos 
király szive, nemzetével együtt érez, bánkódó ér-
zelmében. Rendül az érzelem a király szivben, 
a magyarfaj szeretetében. Nemzet atyáskodó ural-
kodójával karöltve jár a veszély színhelyén, Sze-
ged rettenetes romjain. Borzasztó látvány, város-
rom, rettenetes érzés" sir-rom. Sirjában fekszik 
Szeged 1879. márc. 12-én. A halott lelke nem 
földi, a föltámadás mennyei. Király, m alkodó fel-
séges ajk vigasztaló szavában rebegi a boldogi tó 
„lesz" szót Magyar nemzeti politika életre kelt, 
király, nemzet szeretet város iránt föllángolt. Sze-
ged ujjá alkotása nemzet politika, város, faj sze-
retet benne király szive. Jóságos arcával, nagy 
szivével, emberszerető felséges érzületével a ro-
mokból palotákat csinált, fényes várost emelt. 

Léjy áldva nagy király, a magyarok istené-
től, légy áldva a város népétől! Te pedig király-
biztos, Tisza Lajos, a végrehajtó h italom, a nem-



"zet, a város közelismerésében talált óiiási mun-
kát, rendkívüli feladatod ragyogó sikerét, Szeged 
szab. kir. város örömfeltámadását! 

Magyar nemzeti politika őrködj ezentúl is az 
édes hazán, szerető népeddel boldogan !! . . . 
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Tisza Lajos gróf. 

A végzetes nap 1879. évi márc. 12-ke volL 
A romboló ár hatalmában elmerült népünk, vá-
rosunk. Köny csillogott a jó király szemében, a 
bánat könye, a szomorúság érzete. Hü nép sze-
rető fejedelmével sirt, bánkodott. Nagy király látta 
népe nyomorát, s kimondá boldogító „lesz" szavát., 

A nagyszivü király szavára lázba jött az or-
szág, s leküldé azonnal kir. biztosát. Az ország 
szive. Budapest, a magyar parlament közakarattal 
segélyünkre sietének s a sajtó nagy hatalma meg-
teremt é — a könyöradományt. Tisza itt volt a 
vész első napjaiban, biztosi hatalmával rendez-
kedve. 

A segély bőviben vala, kormány, ország ál-
dozatra készen. A nemzeti politika felelevenült 
egyszerre a maga egységében, a nemzeti közér-
zület föllángolt a maga teljében. Szeged romjaiban 
halott volt, halva fektében ujjá ébredés már nagy 
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volt! Király szava, nép akarata bánkódó érzel-
mében a segély szava szólt, rámutatva az ujjá-
teremtés erejére. Az újjáteremtő erő Tisza Lajos-
kezébe záródott. Alkotó lőn király szóval, nem-
zet akarattal. A rombolást alkotás követte. A ro-
mok tünedeztek az alkotó szavára. Szeged népe 
ujjongott örömében. A pusztulás rémes képe köd-
fátyolként tünedezett, romok pusztulása eleven 
volt. 

Tisza Lajos nagy ur, nagy dynaszta, a vas-
erély örököse. Szorgalom az erénye, odaadó volt 
a város szeretete. Hozzá látott a munkához, a. 
föltámadás napjához. A tanács segélyében min-
denre, a rekonstiukcio kivitelében. Gőzerővel folyt 
a munka, az állam kölcsön szaporítására. Romok 
helyett paloták, egyenetlen utcák helyett sugár-
körutak. Isten áldása volt a munkán, kiki örült 
az uj város látásán. Kéz. fő dolgozott erősen, a 
türelem, törekvés nem lankadott. A jó király ismét 
lejött hü népéhez, most már az öröm igaz ér-
zelmével. Látta alkotó szavát testesülve, királyszó 
nagy hatalmát. A színház nyitásra, szerető népe 
boldogitására jött közibénk. 

A theater paré fényes volt. A korona fé-
nyétől ragyogott. A romváros képben elhúzó-
dott. A szomorúság, a nyomor tanyája. A képet 
uj kép követé, Szeged ujjáalkotása, újváros meg-
ható látványa. Éljen a király ! Hangzék a prolog 



szavából. Egy test egy lélekkel éltetik a királyt, 
a nemzet nagy fejedelmét, a jóságos atyát. Éljen, 
Éljen!! dörög a hang, a levegő reszket, a ki-
rály érzelme rezeg, hü népe szeretete körívet 
csalt szemébe; ez a drága köny már öröm 
köny volt, a város szeretetének örömköny csil-
laga. Csillogj tovább, ne hadd népünket, a jó 
magyart, a hű népet. A magyar szerette mindig 
királyát, szeretetében nagy és páratlan vala. 

Szerencse áldása lebegj fölötte; város népe 
dolgozz, fáradj a jövőre. Isten áldása lesz mun-
kádon, az ujjáteremtés nagy örömére. Századok 
hirdetik egykoron az alkotás erejét, a munka nagy 
emberét. A jövő század lesz mübiránk, tettünk, 
cselekedetünk igaz méltatója. Bennünk a jó aka-
rat nem hiányzott városunk javára, boldogságára. 
Éljen Szeged s vele hü népe legyen b o l d o g ! ! . . -



A belvárosi rom. kath. templom. 
A templom az áhítat érze'me, a legmagasz-

tosabb földi érzelem boldogító tudata. A templom-
ban a Mindenható őrködő szelleme a benső áhí-
tat fényében ragyog a keresztények üdvére. Üdv 
és hit boldoggá tesz, az istenség magas erejétől 
átszellemül a gyarló lény. 

Ez az istenháza már igen régi. 1749. év óta 
hirdeti az istenség őrökké való eszméjét, a Min-
denható uralmát a nagy alföldi város lelki üdvé-
nek emelésére. Hit nélkül ember nincs, vallás 
nélkül megszűnik a lény. 

Az Isten imádó szeretete, rajongó tisztelete 
a templom fentartója. Mikor a halandó betér rö-
vid imára a templomba és szétnéz a vallás ke-
gyelet tárgyain: az oltár ihletsége szelid áhítattal 
fölemeli az istenség eszméjéhez. Istent imádni, félni 
— a legmagasztosabb gondolat. 



A szegény, rongyos koldus ott : üldögél a 
«zent Demeter tiszteletére épült ístehház ajtajánál. 
Rongyaiban gazdag ö, mert van hité, vallása, mely 
vigaszt nyújt a balsorsban szenvedőnek. Az a 
krajcár, a mit a szegény koldusnak az áhitat, v. l -
lás embere szeretettel nyújt, nagy pénz értékében. 
Benne rejlik az istenség magasztos szeretetének 
adója. Adózik a tehetős a szegénynek kegyeletes 
érzelmében isten iránt, adójában a földi áldás 
nem marad el. 

Ó ! be szép vallásosnak lenni; üdv nélkül 
nincs földi erény? 

Benn a templomban a kilenc oltár tüzláng-
ban ég. A főoltárra néz a hivők serege. Szent 
István, Szent László szobraitól magasztosul az 
áhitat érzelme. A pap kezében az oltári szentség 
láthatóvá lesz, az istenség kifürkészhetlen titká»-
nak méltó képe. Titok az istenség; gyarló em-
beri ész nem láthatja, csak sejti született érzel-
mével. A kegyeletes hivők serege önként bojul 
le a szent láttára, a sziv egyet dobban isten di-
csőítésére. i\z áhitat buzgalmában dicsőül a hivő 
sziv, imádásig szeretni az Alkotót. Még mindig 
hajtva a törzs, a csillingelésre leborúl a fő, a 
vallás embere lassan egyenesedik, mert nem látja 
már a három istenség eszményi elragadó képét. 
Mise alatt körüljárja a padokat a templomszolga 
a perzselylyel; szegény, gazdag egyaránt áldoz az 
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"Úr oltárára. A fillér aranynyá válik a mindenható 
erejében. A padok lassanként gyérülnek a hivők 
távozásával. Az érzelem nem távozik, benn van 
a szívben, örök tanyájában a Mindenható örök 
Isten dicsőségére, a vallás-erkölcs terjesztésére ! 

A vallás emelte a nemzeteket, az erkölcs 
nemesitette a társadalmat. Soha nép nagy nem 
volt vallás nélkül, isten imádása a nemzetek bol-
dogsága. Búg a harang a templom tornyában, 
kong, ércnyelvével a vallás hatalmában. Kongjon, 
zúgjon, bongjon még soká. A világ végéig hir-
desse isten dicsőségét, alkotó hagy erejét, átlát-
hatlan szellemét az emberiség boldogitására. 

A koldus a küszöbön kulcsolt kezekkel üldö-
gél, morzsolva ujjaival az olvasót. Ima rebeg aja-
kán, a szegény imája istenéhez; az úr meghall-
gatja szavát, a jó szívek alamizsnája letörli könyeit. 
Istenbizalom lakolj a szívekben, ki istenben bízik, 
nem csalatkozik! 

A hit, a vallás, az erkölcs uralta az embe-
reket a világczivilizáczió fejlesztésére. Magasztos 
érzés istent imádni. Magasztosulj érzelem az Alkotó 
imádá s;iban s légy velünk a vi'ág végéig, mind 
örökké. Amen!! 



Az evang. reform, templom. 
* 

Kálvin szelleme leng benned, az evang refor-
mátus vallás fénylő szelleme. Reformatóra valál 
e hit vallásának, a hivők szent érzelmének. Val-
lás hiten alapul, az érzelem szent hitében, hinni 
azt a mit gyarló emberi ész fölfogni még nem 
tudott. Csodás a világ érzelme a vallás hatal-
mában. milliók őszinte hódolatában. Szent érze-
lem honol a keblekben, leborul a gyarló lény 
Isten félelmében. Isten nagy vagy, világ erejénél 
nagyobb, titokzatos erőd, túlvilági óriási uralmad 
hatalmában borúi egész világ. Leborulok én is 
előtted földi érzelemmel, az istenség eszméjétől 
magasztosul szivem. Magasztosúlj szív az öröklét 
uralmára, a világmiveltség gyors haladására. Ember 
vallás nélkül csonka, vallás érzelméből válik az 
ember, isten hivése világgondolat, isten félelme-
földi erény. 
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Góth-stylü templom hivők seregében, a val-
lás érzelem erejében. Tisza Lajos-körut, Vidra-
és Völgy-utcza határol, Sukk Frigyes budapesti 
műegyetemi tanár tervezetében. Árviz után épül-
tél 1882-ben hivők emelésére, lelki üdvére, a val-
lás világhatalmára. 

Valláslalanság emberirtó, földi lény tönkre-
tevő, gyilkos golyó a nagy semmiségben, pusz-
tító háború a nagy mindenségben. Vallásuralmában 
éled ember, nemesül kedély, szív, értelem, isten 
eszméje ragyog az égen. emberiség földi üdvére, 
nemzetek haladására, földi uralmára, 

Kedélyvilág isten eszme, ez pedig földi ura-
lom, higyjél a Mindenható eszméjében, a túlvi-
lági uralkodó bölcs erejében. Xagy istenség légy 
az emberiség kedélyében, kedélyvilág a te honod, 
nemes érzelem a te fénylő napod. Fénylő nap 
világíts emberiség oltalmára, magyar hazám bol-
dogságára. 

Hiveid száma csekély, de érzelmében nagy, 
közel ezer ember áldja istent lélekemelő templo-
modban. 

Dorosma, Algyő, Tápé, Sándorfalva, Szőreg, 
Deszk közeli községek református hivei ebben a 
templomban hirdetik az isten dicsőségét, mennyei 
uralmát, földi üdvét. Lelki gond a lelkész ajkán 
hivők áj latosságára, vallásérzületének fejlesztésére, 
nemes erkölcs terjesztésére. 



Templom mozáik ablakán fénylik a nap 
világa, szószék bíborvörös takarójára fényt derí t 
e fény melegétől az áhítat érzelme nemesül, isten-
ség boldogító eszméje magasztosul. Isten nap az 
ő ragyogásában, rendkívüli fény az ő hatalmában, 
titokzatos csodás uralmában; dicséret zeng a tem-
plom hajóban, gyülekezet éneklésében. Kántor 
énekel a karzaton, hivők énekével dicsérik az 
Istent. Az ének szól imigyen; „Óh könyörgést 
meghallgató, édes atya, mindenható, ha lelkem 
hozzád emelkedik, és a buzgóság szárnyain ajakinT 

óhajtásaim elődbe érve reménykedik, érzem hogy 
az örökélet már e földön az enyém lett!" 

Áliitat száll a szivekbe a dicséret dallamá-
ban, a jó isten segélyhivásában. Úr asztalánál 
áldoznak, lelkésztől a hivők bort és kenyeret kap-
nak. Hétköznap a könyörgés, vasárnap az örök 
igehirdetés! 

Lelkész imája szószékről hallik, áliitat érzel-
mében magasztosul hivők szive, isten imádásábau. 
tisztelő félelmében. Szent beszédében inti a híve-
ket a jóra, nemesre és magasztosra. 

Padok hosszú sorában törzs hajlik, szív, érze-
lem, gondolat nemesül a lelki gondozás hatalmában. 

Lelkész nagy vagy az érzelem világában, 
nemesítő erődben tenyész élet, világ. Emberiség 
üdvére áldólag terjeszted ki karod, vallás-erköi s 
eszméi terjesztésében fénylik a te jóságos arcod. 



— 19 — 

Vallás urald a szíveket erkölcsnemesítö érze-
tével, fényvilágod derítsen nemzetekre boldogságot. 

Magyar nemzet légy vallásos isten hatalmá-
ban, a mindenható világkormányzó uralmában. 

Oszlik a hívők serege, áhítat érzelmével tel ve-
életvilág fénye dereng emberi jó szívekben 

Jó szív az emberiség üdve, kedély világ fénylő 
napja, magyar nemzet szerencséje, lelki üdve. 
földi boldogsága. 

Hivők serege ballag isten házából, ballag, 
ballag szép csendesen haza övéi látására, vallás 
érzelme a jó nevelés alapja, ez a gyermek igazi 
földi boldogsága. 

Isten félelem, vallás, erkölcs, nevelés urald 
e hazát, magyarok istene őrködjél mindig e hazán; 
szép ország légy boldog mindig, a jó isten imá-
dása tartson örökké, a világ végéig, mindörökké 
Amcn! . . . 



A kálvária. 

A földi igazi szenvedés megrázó képe. Jézus-
Krisztus meghalt az emberiségért, mert Isten volt. 
Látnoki tehetsége keresztre fesztté. Saját kora nem 
tudá felfogni az ő isteni szellemét. Meghalt a 
rendkívüli ész hatalmában mi értünk, a gyarló 
emberekért. 

Jézus Krisztus szenvedése, keresztre feszí-
tése mindig örökös emléke lesz az emberiségnek. 
A kálváriát a Megváltó szenvedésével leírni óriási 
feladat. E feladat magasztosságából erőt merítek. 
Szenvedni nehéz, a szenvedés leirliatlan. Szép-
verőfényes nap hozott a kálváriához. Érzelmem 
magasztosult Jézus Krisztus szenvedésén. Szen-
vedett, igen sokat szenvedett, mert nagy volt; 
Szenvedése óriási volt; kimondhatatlan az, a mit 
az Isten, a Megváltó, mi értünk szenvedett. 

A haza, a nagy világ könyöradománya 1879-ben 
ú j kápolnát emelt a földi szenvedés isteni hatal-



mának. Isteni nagy szelleme, földi fájdalmának 
benső fensége, kínteljes végzetének magasztos-
sága 1889. óta ragyog az emberiség boldogítá-
-sára. Isteni erejében halt meg mi értünk a gyarló 
-emberekért, a kik őt megérteni nem tudtuk. 

Á kálvária, a földi igazi szenvedés tanyája, 
-gyönyörű négyszög helyen fekszik. Befásított szép 
kert, hosszú egyenes fasorral. Már maga a bejá-
rat vallási áhítattal telíti a halandó szívét. 
Istent imádni a legmagasztosabb gondolat, Istent 
félni a legszebb földi erény. Az imádás és félelem 
benső szeretete teszi Jézus Krisztust, a Megvál-
tót nagygyá az emberiség előtt. 

Leborulok a kereszt előtt s teljes áhítattal 
imádom benne a nagy Istenséget, s átérzem fáj-
dalmát a kereszt siralmának. Elesett a Megváltó 
a kereszt alatt földi szenvedésének ragyogó nagy-
ságában. Mikor isteni anyjával Máriával találko-
zott, a kereszt még a hátán volt. Isten anyja 
iránt való lángoló szeretetéből merített ő, a Meg-
váltó, erőt a nagy teher viselésére. Lebukott a 
kereszt súlyától az emberiség megváltására; meg-
válté ő, az Isten, az emberiséget a földi emberek 
boldogitására. 

Az emelkedett kápolna fölött már Krisztus 
fölfeszitését látjuk. Felfeszítették a latrok isteni 
«erejében az emberiség megváltására. Három kereszt 
hirdeti a kálvárián Jézus Krisztus szenvedését« 



Előtte isteni anyja, Mária zokog fia nagyságáért^ 
szenvedéseért. Mély bánatos anyai szivében a 
szenvedés érzelme a megváltó fiáéval azonos és 
siratja isteni fiát isteni anyai szeretetével. A keresz-
tet, a siralom keresztjét, angyalok veszik körül s 
a kiszenvedett isteni ember fájdalmáért az Egek 
Urához angyali jóságos szeretettel imádkoznak; 
imádkozzunk tehát mi is érte s a Megváltó isteni 
nagysága előtt benső áhítattal boruljunk le és 
csókoljuk meg igaz szeretettel a keresztet, mely-
nek látása nemesít, boldogít és üdvözít. 



A szegények liáza. 

Szellem, vagyon egyaránt hatalom. Domináló 
erő rejlik benne külön válva is. Valódi szegény 
az, a kit a szellem homlokon nem csókolt, a 
vagyon tekintélye nem uralt. 

Lábam elvezet a szegényházba. Ott a nagy-
körút mentén díszlik a maga egyszerűségében a 
humanizmus háza. Emberszerető szívek alkották 
a munkaképtelenek, ügyefogyottak gondozására. 
Istenem be szép kis ház! Az emberiség szerete-
tétől ragyog annak a belseje. Az irgalmas néni-
kék sürögnek benne, járnak, kelnek a humanitá-
rius kiváló czél előmozdításában. Paulai szent 
Vincze, a rend alapítója, 1630-ban Párisban hit-
küldés volt. Ö alapítá az irgalmas nővérek ren-
dét az emberiség boldogítására. 

Szelleme századokon fönntartotta az irgal-
mas-rend emberies voltát, észszerű hivatását. Irga-
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lom az ügyefogyott, szegény iránt, gondozó segély 
a szenvedő szegénynek. 

Csak a valódi szegény érzi az elhagyatott-
ság, a szenvedés fájdalmát. A szegény ember 
fájdalmába belevegyül az emberi részvét érzelme, 
el nem hagyni azt, a kit az isten képmására 
teremtett, a ki az isten alkotó erejében követeli 
létjogát. E kies ország népe mindig emberszerető 
volt. Hódolt az emberi jogok hatalmának. Az isten 
áldása is van a magyaron, mert érzi, mi az, 
igazán szegénynek lenni. A magyar mindig jó 
volt, büszke, bátor és emberies gondolkozásában. 
Oh be jó, hogy magyarnak születtem, telve szív-
vel, melegséggel a szegénység iránt. 

A főnöknő elém téve a látogatók könyvét. 
A királyt láttam benne. Nevének ragyogása a sze-
génység fájdalmának enyhítése. Magasztos és szép 
gondolat a szegényeket istápolni. A szegénység 
érzelme fölér a király szivéig, a ki nagy szivével 
letörli a bánat könyeit — a szerencsétlenek 
ajkairól. A korona fényében eloszlik a szenvedés 
érzelme, s fölele /énül az öröm érzete, megkapni 
a mindennapi édes kenyeret, a szükséges ruházat. 

Ebben a házban nincs rangkülönbség, min-
denki egyenlő; az emberiség szeretetének nagy 
eszméjét képviselik ők s ebben ők — a valódi 
szegények — igazán nagyok! 

Az emeleten a fehérre meszelt kápolnában 



összekulcsolt kezekkel imádkoznak a szegények a 
jóit evők boldogságáért. A 85 szegény az irgalom 
földi képe. Telve áhitattal tekintenek Krisztus ké-
pére, a megváltó hatalmára, a földi szenvedés 
nagy mesterére, a kinek felülmulhatlan embersze-
retete az ügyefogyott szegényt gazdaggá tevé. 

A főnöknő az emelvényen mély csendben 
imádkozik, — a szegényekkel karöltve áldva az 
emberek jóltevőit a szegények ístápolásáért. Em-
beri jó szív mindig volt és lesz, a nyomasztó 
szükség mindig megtalálja az emberi szívben se-
gélyző, támogató erejét. 

A szegények a szeretet házában nappal dol-
goznak. Az iparágak különböző nemeiben űzik el 
az unalom perczeit. A munka nemesít s az érze-
lem nemessége boldogít. 

A kápolnában a fehér falon csüng Krisztus 
képe. Előtte térdre borúi az élet szenvedéseitől 
megtört szegény, áldva a megváltó szellemét, mely 
egykoron az emberszeretet világhirdetője volt § 
az istenember kínteljes végzete a mai humánus 
civilizáció alapitója lőn. A szegény, Krisztus szen-
vedésében leli földi vigaszát, s imájába áhitattal 
foglalja az emberiség legnagyobb szegényét, a ki 
az emberszeretet magasztos ideálját hirdeté éle-
tében a világmíveltség fejlesztésére. 

A szegényház lakói jobbára az élet alko-
nyán vannak. Öregek, vének, tehetetlenek. Az 



élet hosszas szenvedése,nélkülözése,borozdákat nyo-
mot! a küzdő arcra, küzdöttek ők sokat az életben. 
Hjaj! de a szegénység a küzdelem erejét is legyőzi 
s bénulttá teszi a törekvést — a hanyatló korban I 

A szegények alvó szobája hosszú terem, 
egyszerű vaságyakkal. Korán pihennek ők nyug-
vásra, kipihenni az élet szenvedését. A pihenés 
ágya oly tiszta, mint az emberszeretet, mely a 
szegényházat megalkotta. Pihenjetek, nyugodjatok 
ti szegények! Osztályrészül nektek már csak örö-
kös pihenés jutott. A ti csendes nyugalmatok 
ébresztője az emberies érzületnek, mely a viliig 
egyetemet sarkalja a humanizmus fenntartására. 
Embernek születni magasztos gondolat, de a sze-
génységet istápolni, érte fáradni, nemesen küz-
deni, a jó szív érzelmeit hirdetni — a legma-
gasztosabb gondolat. 

Én is szegény vagyok, de tollam, gondola-
tom nem az! A toll hatalma tovább visz s látom 
az egymás mellett elhúzódó tágas termeket. Eb-
ben a termekben aluszsza ki a szegény az élet 
fáradalmát, szenvedését. 

A regg pirkul s az aggok ifjú erővel hozzá-
látnak a csendes munkához, s naphosszat el-el 
dolgozgatnak szép csendesen. Az irgalmas nővé-
rek cornetteje megelevenül a gondos felügyelet 
erejében, gondozni szeretettel azokat, a kiket isten 
földi jóban igazán elhagyott. 
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A jó nővérek ide-oda7 futkosnak, ügyeletük 
gondossága a valódi szegények öröme. Örüljetek 
M t szegények! Az emberi szeretet őszinte érzelme 
viraszszon továbbra is fölöttetek s belátjátok, hogy 
e hazában nincs már éhező, mert mindig voltak 
és vannak jó emberek! 

Legyen a szegények háza mindig hirdetője, 
fenntartója az emberszeretetnek, villámhárítója a 
nyomor, az éhségnek! 



A közkórház. 

Délelőtt fél tízkor léptem be az egészségügy 
gondozó házába. Forró nap heve lankasztá erő-
met. Ide pedig erő kell, látni az egészségügy 
tudományos vezetését. A budapesti-sugárut men-
tén terjeszkedik a közkórház emeletes csinos 
épülete. 

Az orvosok a rendelő órára pontosan meg-
jelennek. A főorvos tudománya apparátusával mű-
ködik. Felgyűrt karral ül a beteg ágyán a műtét 
végzésére. Beteg szobák hosszú sora a tisztaság-
tól ragyog. Tisztaság az egészségügy életeleme, jó 
egészségügy az emberiség üdve. 

A folyosón keramit kőlapok fedik a pado-
zatot, kellemes hatást gyakorolva a szemlélőre. 
Ácsorog a beteg sereg a rendelő orvosra. Siral-
mas kép az élet tárházából! 

Pozsonyi Ignác alapító szellemétől fény derül 
a szobákban. Ez a derék jószivü gentri 1810-ben 
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vetette meg alapját 10.000 váltó forinttal a köz-
kórháznak. Az emberiség jótevője örökítve van.. 
Életnagyságú képben függ a falon felejlhetlen 
alakja. Bizony nemes jó ember volt! Isten áldása 
kiséri szellemét az örökkévalóságban. Bánatos, 
szomorú arcok fekszenek a beteg ágyakon. A 
betegség kínzó gyötrelme nyűgözi a fáradt tagot. 
A sebszerek halmaza hever a mütőszobában. A 
felfekvő hely a gyógyulás előhírnöke. A láboráto-
riumban a míitöszerek, gyógyüvegek halmaza 
szemkápráztató. A tudomány ereje hatalmában 
imponál. Ruganyos vaságyak sorakoznak egymás 
mellé. Tiszta ágyneműn nyugszik a beteg sinlő 
tagja. Kétszáz napi létszám nagy anyag a keze-
lésre, gondozásra. Név, kor, foglalkozás, étrend a 
fejtábla jelzője. Étrend benne a szegény beteg-
öröme. 

Reményt elve feküsznek a betegek a nyug-
ágyon; bízva a tudomány hatalmában, a termé-
szet segélyében. A kezeléskor sziszszen az ajk a 
fájdalom érzelmére, lecsendesül csakhamar a 
gyógyszer hatására. A főorvos operál, biztos kéz-
zel, akarattal. A tudomány fölelevenül keze ügyes 
járásában. Nem hiába tanácsos ő, még pedig ki-
rályi, megérdemli az elismerést az egészségügy 
előmozdításában. 

Szegény fejsebes beteg némán ül a kórágy 
szélén. Fehér kendő köti be fájó sebét. Vitéz: 



harcos ő a betegek közi, nyugalommal szenvedi 
a sors csapását, kínos fájdalmát. Az orvos keze 
balzsam a sebre, fölvidámúl egyszerre a beteg 
kedélye. Vidámulj beteg szív az életre! A beteg 
sóhajtva ledül ágyába, a reménysugár fölvillan 
szemében, bízik a tudomány, a jövő egészség 
erejében ! . . . 

Ott a belgyógyászali szakosztály tömve pá-
cienssel. Az ápolószoba húzódik szerényen mel-
lette. A kőbetegek látása igen siralmas, a veszé-
lyes operációtól halvány az arc. A másik terem 
a szembetegek gyülhelye. Sötét szoba világ nél-
kül. A szembeteg irtózik a világtól, a látást a 
világ nélkülözése adja vissza. Szegény betegek! 
Nem látjátok a külvilág zaját, az élet forrongó 
elemeit. Jó, hogy nem látjátok. Boldog az, a ki 
tisztán nem lát, boldog az, a ki okosnak szüle-
tett. A lángész látásának nincs határa, az élet 
ezerváltozatos titkait birja önmagában. A zöldes 
függöny homályt derít a szobában. Az író a ho-
málytól szalad, szaladok én innen, az „extra* 
szobába, a jobb módúak hazájába. Nincs itt jobb 
mód, egyik olyan mint a másik; a betegek egyen-
lők; a gyógykezelés egy, hason, csak a szellemi 
fokozat választja el a külön szobákban az élet 
beteg világát. 

Körönd kékszinü hordágy a beteg eipelöje. 
A folyosón húzódik meg a sarokban. A görvély-



kóros operáció felrázza idegemet, a fecskendő 
tisztítja a sebet. Az orvosi kéz gyorsan végzi 
munkáját, a- beteg egyet sóhajt a könnyebbülésre. 

Emitt az elmebetegek osztálya, az elme vilá-
gának halványa. Mogorva arccal fekiisznek az 
ágyakon, síri csend uralja a lakat hatalmát. 

A lángész az őrület közeli határa, az alko-
tás nagy ereje, a csodás gondolat, eszme tüne-
ményszerű alapja. Az emeletről az udvarba sétá-
lunk. Fasorral parkírozott díszes kert az udvar 
belseje. A jéghütő szoba, a betegek fő óhaja, 
lelkük, gondolatuk hő vágya. A könnyű betegek 
kiki sétálnak, az ágy fájdalmát a természet tide-
sége, a zöld virágos kert gyógyítja. A természet 
szabad levegőjében nagy az ír, a gyógyúlás ereje! 
Hátrább sötétlik az oszlopokon nyugvó „barakk" 
vasfedelü burkolattal. A ragályos, járványos bete-
gek elkülönítője. A század szelleme telve ragály-
lyal, járványnyal. Beteg a kor, a miben élünk, 
gyógyítására bizonyára külön „barakk" kell. 

A bonczterem, a hullaszoba a közkórház 
fontos helye. A tudomány asztala, az élet kial-
vása. Recseg a fürész alalt a koponya kemény-
sége, a tudomány örömére. A hullaház a dermedt 
emberi tag fájdalmas tanyája. Alig egy órával a 
beteg még remélt, remény az élet, de nem a 
közkórházban ! 

Istenem, mi az ember! Porhüvely, csont és 



hús, szabadon bánnak vele ; de a szellem a ha -
lált is uralja s diadalmoskodik felette örökkön 
örökké a világ csodájára, bámulatára*! . . . 

Női beteg-osztály a földszinten meglepő. Az 
érzékiség nagy tárháza, örömében fajdalmában. 
Lebeg felette az erkölcs szelleme, áldást hintve a 
tévedők útjára ! 

Lámpám halvány fényt hint tollam hegyére. 
Az éjjeli óra egyet kong. Késő az idő, nyuga-
lomra vár. íróasztalomra bekandikál a városháza 
fényórája, éjfélt hirdetve a nyugvóra. 

Aluszom már a nyugágyon; álmom csendes, 
mint a betegség folyása. Rókus szelleme szállj 
reám — az egészségügy diadalára! 



A Dugonics-szobor. 

Ércbe öntött Szeged népe, nagy fia emlékeül, 
irodalmi kiváló érdemeid elismeréseid, i876-ban 
ércszobrod nevedről kcresz'elt helyen áll, fehér 
márvány talapzaton, város büszkeségére, költői 
érdem díszéi e. Izsó, a boldogu t szobrász-művész 
zsenialitásával földi életed befejeztével új életet 
öntött beléd, ércéleted viaskodik most az idő v.is-
fogával. Örökké látható vagy szellemed hatalmá-
ban, a halhatatlanság erejében. Halhatatlan na:y 
íia Szegednek, a népies iskola megteremtője, le-
borulok előtted s áldást kérek az istentől meny-
íiyei életedre. Ércszobrod ereje egy szellemed 
életével, „Etelka" című nemzeti regényed orszá-
gos hírű névre emelt. Érckezed „Etelkát" szorítja 
magához, dicsőséged, híred, költő alkotásod ma-
radandó emlékét. 

Egyszerű piarista valál, 1740 ben S/.egeden 
születve, tanítottál Medgyesen. Erdélyben, majd a 



nyitrai papnöveldében. Szerzetének eltöröltetésé-
vel az egyetemhez került a szám tanárának. Köl-
tészet, menyiségtan, olaj és víz kerüli egymást, 
nem vegyül össze. Mégis ő a száraz malhemati-
kát tanította, irói szelleme sikerrel megbirkózott 
vele. A mathematikai műszók magyarosítása jelen-
tékeny érdeme; „Magyar példabeszédek és je ' es 
mondások" becses gyűjteménye halála után nyert 
napvilágot. Magyar tárgyú regényei: „Arany pere-
cek. Jolánka és Cserei; idegenek." „A gyapjas 
vitézek és a szerecsenek!" A nemzeti szellemet 
erősítetted, terjesztetted, fejlesz letted. L'gy áldva 
érte örökké! Szeged népe írói fáradalmad sike é-
beu még ma is gyönyörködik, nagy fia ércszob-
rán kegyelettel őrködik. Hálás kegyelet Szeged 
elismerése, jó népének szülő fia iránt hü érzelme, 
szeretete, becsülése, tisztelete. Bárcsak teremne 
egy másik az irodalom egén, hírrel, tollal, dicső-
séggel. Nagy fiakban Szeged szegény, bár nagy 
a város, értelmiségben van el ;g. Sivár a szellemi 
élet, a közszellem lehangolt, a jövő reménye biz-
tat kimagasló észre, fénylő talentumra. 

Ob dicső szobor a magyar nyelvészet ügyé-
nek éltél, élted minden percében. Munkád öröme, 
munkáid sz p száma volt szorgalmas életed büsz-
kesége. Szeged népe borulj az ércszobor eloü, 
megtisztelő lebomlásod az ész hatalmának eli 
merése, nemes szorgalom, munkásság dicsöitése. 
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Ujjnalkotott váró unk csak akkor lesz nagy, vi-
rágzó, ha a szellem munkásait becsüli, nemes 
irányukat támogatja, értük tenni, áldozni kész. 

A felsővárosi deszkás-temetőben nyugszik a 
jeles író porhüvelye, zarándokol hozzá hüottak 
napján a varos apraja-nagyja. Nyugodjál békével 
az anyaföldben te küzdő erő, új irány alapító. 
Szeged kegyelete, elismerése nem hagy el soha, 
neved örökké fog ragyogni, míg Szeged él. Öreg 
életedet itt töltéd, fáradt tagjaidat Szegeden pi-
hened! Város szeretete, szülőföld érzelme elled 
alkonyán haza hozott, ide kergetett, a jó anyá-
hoz, a szerető szülőföldhöz. Sziilőföld rögében 
nagy az erő, vonzereje ide bilincs» le, itt adád ki 
drága éltedet, utolsó leheletedet. Meghaltál; elte-
mettek, halálod csak színjáték vala; új életre kel-
tél ércszoborban, a föltámadás napjában, a ke-
gyelet érzelmében, a halhatatlanság örök erejében! 

író, művész szelleme összeolvadt a szobor-
ban, egymást dicsőítik a halhatatlanság birod. 1-
mában! Ércszobor légy áldva Szeged népétől s 
maradj a fehérmárvány talapzaton a vil'g végéig, 
.szellem, költészet, irodalom, művészet életéig ! . . . 



A hoiivéd tisztipavillon. 

Ez a nemzetszeretet tárháza. A királyszere-
tet benne van. A koronát, nemzetet szeretni a 
magyar ember ősi erénye, érzelmének fő büsz-
kesége. Büszke a magyar királyára, büszke a ki-
rály hü népére. Az érzelem rajongása a magyar-
ban megkapó. A magyar hőn lelkesül hazáért,, 
királyért. Fejedelemszerető, büszke, bátor és vi-
téz. Százados harcaiban vérét, életét a királyért 
áldozá! A honvéd a király, az alkotmány védője. 

Európa ma a béke olajágától csendes. A. 
béke csendében a civilizáció, miveltség nagy esz-
méi teremnek. Háborúra nem sóhajtozunk, viszályt 
nem keresünk. Hazánkra, a trónra, a béke an-
gyala áldásthozólag terjeszti karjait. A reneszánsz, 
stylhez közeledő honvéd tisztipavillon Rill és 
Schomann budapesti épitők alkotása. Csinos eme-
letes ház, az első kőrút mentén. Az ujjáalkotó-
Tisza Lajos nevéről nevezett körút végén, szem-
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ben az impozáns gymnáziummal, a szellemi élet 
közelében. 

Ragyog benne az aranysujtás, az arany 
fényétől, a király szeretet erejétől. 

Törzstisztek lepik el. Tágas termek szolgál-
tatják a lakók kényelmét. Itt az aranygallér sza-
lutálva a fegyelem, lisztelet, rend erejében. Rend, 
pontosság, szolgálatkészség eleme a honvédnek. 

A vasoszlopokon nyugvó csinos emeletes 
épület az aranyos női szivek öröme. Lakások 
egész sora, telve csínnal, fehérlő tisztasággal. A 
jó családanyák napi székhelye, a kicsinyek élet-
eleme. A márvány folyosó a kis honvédek harc-
kedvének gyülhelye. Fakardot köt a kis honvéd, 
hazát, királyt, nemzetet védeni. Szeretően néz a 
papára, a haza védőjére. Ugy e papa? lia nagy 
leszek, én is aranyos ruhát viselek! Szolgálom a 
királyt, nemzetet mint te! Fölvillan a kis hon-
véd enyelgésében, a szüle szivében az érzelem — 
hazát, királyt, nemesen szeretni! 

A folyosón a kis sereg háborúsdit játszik, a 
sereg két táborra oszlik. A fapuska emelődik, az 
anyaszív öröme lendül a kicsinyek játékában. Az 
atakk pár percig tart s a szülék akarata a kicsi-
nyek harckedvét lefegyverzi, elvonul kiki a maga 
csendes otthonába. 

A honvédcsalád nyugalomra tér, álma a 



jövő nagysága, boldogsága. A kitűnő honvéd az. 
állam ereje, léte, biztonsága. 

Óh nemes honvéd! légy hazám, királyom 
erős támasza, nemzetem őre ! A veszély előtted 
semmi, a bátor, erős kar védi a trónt, nemzetet 
mindég ! . . . 
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A belvárosi temető. 

Az osztrák-magyar vasút közt fekszik — a 
hatoltak örökös nyugalmával. Kibékülnek itt az 
élők a holtakon. Szomorú hely a sírkert: az élők 
fájdalma, a hátramaradottak keserve. 

Sír az élet vége, eltakar örömet, bánatot, 
fájdalmat. A földi élet betetőzője, a szomorúság 
nagy tanyája s a sírásó kapáján csakhamar kibé-
külnek az emberek. 

A sírásó nagy úi ! Legnagyobb földi hata-
lom ; kezében központosul a földi uralom végső 
ereje. Meghalni könnyű, élni nehéz! Az élet küz-
d Íme a ha'álénál nehezebb; a kaszás leterít egy-
szerre, megsemmisül az emberben minden: gon-
dolat, törekvés, buzgóság, tetterő! A halál küzd 
az élettel folyvást: a halál ereje legyőzhetlen, ereje 
örökké való! 

Ez a temető már 57 év óta zárja magába 
a száraz csontokat. Az emberi fájdalom a bátra-



maradottak keservével rokon. Szülei, gyermeki, 
rokoni, baráti szeretet i az vonzalma a legben-
sőbb teljességben világítja be a sírokat. 

A szomorúfűz bánatosan hajlik a sírra, A 
multak emlékeért fájóan kesereg. Bánat viraszt 
itt a jövő vigasztalásábán. A vb asz enyhít, bal-
zsama a szív keservének. Sok kriptát látok. Egy-
szerű sír kriptával vegyesen terűi el a földön ; a 
temető dísze, éke: a kripta. A szegénynek nem 
jut belőle; a szegénység a túlvilági életet is uralja. 

A temető fő dísze, a Dáni-család kriptája, 
kápolnája. Tizenegy családtag nyugszik benne. A 
boldogúlt főispán aluszsza benne az örök álmot 
küzdelmes életéért. Jó hazafi, jó családfő aludjál 
békével, nyugalommal; megérdemled a pihenést, 
mert éltél küzdelemmel az emberiség boldogi-
tására! . . . 

Ott a halottas kamra a puskaporos toronyra 
hívogatókig int. Szomszédok ok egy gondolatban. 
Az emberiség pusztítását je<zi mindkettő. Életet 
vesz mindkettő az emberiség fájdalmára. Háború, 
nagy háború! Örök béke után nem sóvárog egyik 
sem. Az élet eleme: a változás; átalakúl az em-
beriség a sír fájdalmán, bánatán ! 

A kripták nagy száma fényt derít a teme-
tőre, pedig még halottak napja sincs. Nem ég a 
mécs, a gyertya. A siralomvölgye a bánat mezébe 
öltözik: siralom a bánat éjjele, a keserv nappal i. 
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Éjjele, nappala a soha nem szűnő érzelem, sze-
retet, kegyeletnek. 

Felejthetlen jó apám sírja ott ragyog fiúi 
szeretetemben. Egyszerű kökeresztje polgári eré-
nyének igaz kifejezője. A jó szülő gondosságában 
díszlik. Felsajog a gyermeki szív a bánat érzel-
mében, elveszteni örökre őt, a kit igazán szeret-
tem, tiszteltem. Felelevenül a sír egyszerűsége a 
jó fiú kegyeletes vonzalmában; a gyermeki sze-
retettől ragyog, a szülői szeretettől fénylik! 

Isten veled felejthetlen jó apám! Pihend ki 
odalent az élet fáradalmát. Nemes jó szíved ér-
zelme viraszszon örökké gyermekeid boldogítá-
sára. Mellette az egyszerű fakereszt Margit leá-
nyom sírja. Kora halálod bánatom tárháza. Csak 
3 1

2 évig szerettük egymást benső érzelemmel. 
Öregapa, unoka átkarolják most egymást odalent 
szeretettel, vonzalommal. Áldva legyen emléketek 
a multak öröméért; bánatos szívem kegyeletes 
érzelmében megoszlik köztetek! 

A sírásó éppen a sírokat most öntözi. A 
gondozó kéz a halált is életre hívja. A sírokhoz 
vándorlók könycseppje az enyémmel hull a sír-
hantra. E könycsepp a kegyelel érzelméből ered. 
Megeleveníti iőle a sírhant a szeretet, a soba 
nem szűnő érzelem virágában. Ez a virág sose 
szárad el. Életgyökerét a szeretet, kegyelet ned-
vétől meríti. 



Éppen most halottat hoznak. A temető h a -
rangja szomorúan csillingel. A halál kiszenvedett 
élet porhüvelyét hívja örök álomra, nyugalomra. 
Kocsik hosszú sora bánatos, síró arcokkal. Hit-
ves, gyermek, rokon, barát zokogása belevegyül 
a halálhirdető harangocska mélabús csillingelésébe. 
Egyszerre száraz göröngy kopog a koporsó fede-
lén ; a megísott sírban a kapa kezdi munkáját,, 
lassan ereszkedik a koporsó a keresztül vont 
kötélen s gyorsan hull a föld a néma halottra. 

Halóban, halóban van már a lélekváltság 
harangja i s ; el-el hallgat lassan, lassan, szép 
csendesen. A lágy szellő fuvalmát felrázza a ke-
sergők kínos zokogása, messzire, messzire eivi-
szi a szeretet tanát, oktatva, intve a jóra a földi 
életben, szeretetre serkentve az emberiség iránt. 

A kegyeletes érzelem legyen tartós e földön,, 
a sír pedig mindig fenntartója legyen annak. 

Pihenjetek nyugodtan drága halottak! A 
lélekváltság csengetyüjét ti már nem halljátok; 
pedig megszólal az sokszor értetek a kegyelet, a 
szeretet érzelmében. 

E hagyom a szomorúság tanyáját. A temető 
legyen mindig ébresztője a szeretet, kegyelet, hu-
manizmus nemes érzelmeinek . . . 



A kisdedovó. 

A kisdedek szórakoztató nemes tanyája. A 
szülei szeretet csillog a kicsiny tisztaságán. Ez a 
hely az alapműveltség nagy tárháza, a jövő remé-
nye, a liaza öröme. A 120 főből álló kis regi-
ment angyalsereg a jó bácsi, néni vezérletében.. 
A jó szülék gondossága a kicsinyek szerencséje. 
A belvárosi ovóintézet már 1846-tól uralja az 
alapnevelés hatalmát. A dada karján halad a pi-
ezike az óvóba. Óvják is itt őt szépen, nemesen. 
A kis székek megélénkülnek a kicsinyektől. A 
hegedű hangja csendre int s ütemszerüleg ugrál-
nak helyükből. A hegedű síró hangjára a kisded 
hang felszólal. Frőbel kiváló szellemétől fény de-
rül a szobában. A gyermeki hang harmóniájától 
rezeg a férfi szív, intve az emberiség szeretetére 
Az érzelem magasztosul a kicsinyek szeretetében. 

A kicsinyek hangja az a finom húr, a mi' 
az emberiség szeretetét rezgésbe hozza. A terem-



ben a reggeli imavers elhangzik. A gyermek imá-
ját isten igazán meghallja. A kis ártatlan istenben 
találja földi erős támaszát. Egy szívvel, egy lélek-
kel rázendül az imavers s áhitat száll a kicsinyek 
arcára. Be boldogok ők ilyenkor az isten fölma-
gasztosult érzelmében! Adjon isten jó reggelt, 
mond a gyermek ha felkel; köszönöm jó istenem, 
hogy megtartotíál engemet! — hangzik el a te-
remben a szülék örömére. 

A jó bácsi hegedül s a kisdedek éneke kel-
lemes hármoniában olvad össze. A színek ismer-
tetése, a pontok, vonalokból való rajz, a kivárt 
szines figurák a kemény papírlapon, növények, 
állatok ismertetése és a rendgyakorlat alaptanul-
mánya a serdületlen észnek. 

Amott egy kis szöszke teremtés pici jobb 
kezét csípőjére illeszti, balkezét pedig előre löki 
és viszont a bácsi jeladására. Itt jár ja az egér-
macskajáték körbe fogva stb. Ki tudná elsorolni 
a látottakat, a mik a serdületlen ész fejlesztésére 
szolgálnak. 

A társadalmi míveltség itt leli alapját. Jó 
óvónak lenni nehéz feladat. Sokat bajlódik, fárad 
a gyermeki észszel. A fogalmak ismeretének meg-
szerzése sok bajjal jár, kiváló türelmet követel. 
Bajlódjatok óvók s óvónők továbbra is a f'ej-
1 tlen gyermeki ész mívelésén s nemes törekvés-
teket hálával, elismeréssel koronázza a nemzet 
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értelmisége, mely csak akkor lehet nagygyá, di-
csővé, ha az alapnevelésre gondot fordít s he-
lyes alapot rak a jövő míveltség elérésére. Most 
pá! édes aranyos picikém; édes szüleid szeretete 
világítson neked az élet sötét utain ! . . 

< 



A vöröskereszt-egylet szegedi 
választmánya. 

Koronás fok legfelsőbb védnököd, aposföli 
szent kéz áldása rajtad. Áldva vagy a világhumi-
nizmus csillogására, világboldogító embereszme 
diadalára. Vöröskereszt-egylet zászlód ragyog, a 
korona fénye benne tündököl. Király pár szent 
keze védi egyleted, földi ereje nagyságában ra-
gyog az „Alapelvek" világeszméje. 

Magyar szívben szent kegyelet honol dic-ő 
trón fénye iránt, e fénytől erőt nyer a humánus 
eszme, ez a vöröskereszt boldogító eleme. Király-
pár elől jár nemzet boldogításban, haza, embe-
riség emelésében. A bon virulása, nemzetfejlődé, e 
királypár öröme, nagy uralkodók egyedüli élet-
boldogsága. 

Magyar szent korona országainak vörösk 
reszt egylete az 1863-ki genfi nemzetközi érteke -



let határozatait elfogadván, monarchiánk 1866-bau 
kitüzé a vöröskereszt zászlaját emberjogok védel-
mére, humánus ideák győzelmére. 

Örökbéke nincs, bár olajága most virít, há-
ború az államok élete, harckedve, ereje. Egylet 
célja siet háborúba sebesültet gondozni, ápolni,, 
szegény harcost súlyos sebében az életnek meg-
menteni. Sebesült, beteg harcos egyletben hü 
ápolót találsz, harcol ez érted nemesen, figyel, 
ügyel, fárad, a szánandó szegény sebesült benne 
látja a jó anyát. 

A háborúban elesett harcos családját se-
gélyzi, árviz, tűzvész, inség, nyomor, járványban 
a szűkölködőket segélyzi. Közhasznú tevékenysé-
gét kifejti emberbaráti irányban, szerencsétlenek 
fájdalmát enyhíti résztvevő balzsamával 

A romboló árviz után helyben választmány 
alakult, jó akarattal, üdvös működéssel. Központi 
egylet elvei a szegedi választmányban élve, ter-
jed a humánizmus a város boldogitására magasz-
tosan, szépen. Magasztos érzés embert nem- s a 
szeretni, boldogító nemes tudat emberiség ált.il 
szeretve lenni. E nagy eszme az egylet földi ra-
gyogó. világa, felülmulhfdlan emberszeretetének elő 
virága. 

Szent eszme; emberjog, emberérzés, nyo-
mor, inség védve vagy, születési létjog isteni < re-
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jében, diadala emberiségnek szánandó embe-
rekben, jólét emelésére, haladás biztositására! 

Hazám virulj a vöröskereszt-egylet világbol-
dogító eszméiben trón, nemzet büszkeségére, földi 
legnagyobb örömére ! . . . 



Az árvaliázről. 
.,Nern lesze=z többé árva és elhagyott." 

Kimondani e pár szót: nagy gondolat. Az 
emberiség szeretetének nagy gondolata rejlik benne. 
Magasztos és szép az emberiséget szeretni, de 
még magasztosabb általa szeretve lenni. Az árva-
ház az emberiség fájdalmának tárháza, a jövő 
élet reménye. 

Ott a kálvária utca és a londoni-körút sar-
kán a maga egyszerűségében ragyog a szeretet, 
háza. Benne a humánizmus fénye a világító fák-
lya. Kis árvák egész serege lakja azt, kiket a 
végzet akarata kora árvaságra juttatott. Szegények, 
de boldogok ők odabenn, van mindenük, csak 
egy nincs: a szülei szív. Ennek a dobbanását már 
nem érzik, csak sejtelemmel bírnak arról az édes 
érzelemről, mely a gyermeket a jó szülékhez füzi. 

Délután 5 ór be a szegedi árva-
i 
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házba, a melyet boldog emlékezetű főispánunk. 
Dani Ferenc gyújtó szavára e város közönsége 
lS72-ik évben ősz táján alapított. Csinos kis eme.-
letes ház. Külső egyszerűségét fölülmúlja benne a 
jóság szeretete. A szeretet házában a gondnok-tani tó 
fogadott édes anyja, a gondnoknő társaságában. 
Szívességük igen lekötelezett. Körülnéztem; arcom 
hol elborúlt, hol kiderült, mivel váltakozó érzel-
mek támadtak lelkemben — az árvák látásán. 
Öröm és fájdalom egyszerre — egy házban. Öröm 
az életért, fájdalom ¡1 multakért. A figyelmes gond-
nok elém tevé a vendégkönyvet. Aranyos nagy-
könyv, a látogatók nevei beírására. Összesen ed-
dig 295-en látogatták az árvaházat. Forgatom a 
vendégkönyvet, nagynevű államférfiak, miniszterek 
neveivel találkozom. Ez a könyv nem közönsé-
ges. Egy fényes nagy névtől ragyog annak a 1 »el-
seje. Egyszerre rábukkantam a nagy névré: több 
volt benne a miniszternél. A jóságos nagy feje-
delem, Ferenc József, a mi kegyes királyunk sa-
játkezű aláírását láttam benne. Európa egyik legbol-
dogabb, mert legszeretettebb fejedelme, az ő nagy 
szivével, 1883. évi okt. 16-án áldozott az embe-
riség szeretetének. Meglátogatta az árvákat. Fé-
nyes emléklap ez, s az a toll, mely beirta a nagy 
király nevét, a korona fényétől ragyogott. Ke-
zembe vettem a tollat s elgondolám, hogy mily 
boldog az a nemzet, a melynek ily nagy királya 



van. És a nemzet boldogsága, a korona erős-
sége, biztos talpköve. 

A szegedi árvaház vendégkönyvét, e fényes 
emléklappal, letettem kezemből. A derék gond-
nokkal szemleútra keltünk. Igen sokat láttam, 
magasztosai, szépet. A 43 árvagyermek látásán 
sokat tanultam. A kicsinyek a serdültebbekkel 
váltakozva egy nagy .szobában játszadoztak. Va-
sárnap volt, a munka szünnapja. A teremben az 
árvák kézcsókra siettek. A jó bácsi gondos ne-
velése meglátszik rajtuk. Csak a hatodik évet 
elért árvák egészen a tizenhárom évig juthatnak 
ide. Pedig dehogy akartak ők ide jutni; ja j ! de 
a sors szeszélye, a végzet akarata kiszámíthatlan! 

Szalmakalap-fonás, kertészet, háziipar az, a 
mivel a kicsinyek foglalkoznak. Énekben, torná-
szaiban is nyernek oktatást. Saját készítményü 
kalapjaikat viselik, mely betakarja azt a főt, melyre 
már az anyai csók és anyai köny többé már nem 
hullhat. Rettenetes gondolat, árvaságra jutni, csak 
az érzi azt, a ki benne van, csak az érzi azt, a 
kit a sors mélyen sújtott. 

Épp azért a mélyen sújtott árva szív mindig 
megtalálja a maga szeretét az emberekben. Ár-
vának lenni sújtó gondolat; árvákat nevelni, istá-
polni : a legmagasztosabb gondolat. Szerencse, 
hogy a végzet a születéssel nagy érzelmeket adóit. 
Ez érzelemnek köszöni a világegyetem a maga 
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fejlődését. Fejlődik is azóta az emberiség szépei/., 
nemesen, mióta az érzelem, az isteni szikra, uralja 
a sziveket. Uralja is sokáig, mert csak akkor 
lesznek nagyok, boldogok a nemzetek. De tér-
jünk tárgyunkra. 

A szegedi szeretetházban reggel 5 órakor 
kelnek a gyermekek, este fél tízkor nyugosznak. 
Kár őket 5 órakor fölkelteni. Ez idő nagyon 
korai a gyermek fölkelésére. Több pihenőt lehetne 
nekik adni. A gyermeki gyönge test hosszas pi-
henésre vágyik. Reformálni kellene a házirend 
e részét. 

A reggeli nyáron tejből, télen köménymagos 
levesből áll. Bizony itt is van egy kis hiány.. 
Négy gyermekfőre esik egy liter tej. Nem sok.. 
Naponként 12 deka és 5 gramm liúst kapnak a 
leves után. A délről maradt főzeléket kapják va-
csorára. A hét szerdája valódi örömnap reájuk. 
Ekkor kapnak jó ízletes paprikást. A vasárnapi 
nap szintén ünnep. A húsban kijár nekik több 
féladaggal. Nagy öröm van ilyenkor köztük, kis 
szívok telve van boldogsággal. 

A gondnok elkalauzolt végig a termekben. A 
földszinten két, az emeleten három tágas szoba 
egyszerű vaságyakkal s kellő szerelvénynyel fo-
gadja az árvákat. A gondnoknak három szobája 
van. Szorgosan ügyel a társadalom szerencsét-
lenjeire, a kik benne a jó bácsit, a második apát, 



â nőben a jó nénit, a szerető anyát látják. Ke-
vés szülének van ilyen nagy családja. De e csa-
lád nagyságának megfelelő a szeretet is, a mivel 
a szegény árvák a bácsit és nénit elhalmozzák. 

A dolgozó-, az étkező-terem, a betegszoba 
s a többi helyiségek ragyognak a tisztaságtól. 
Tisztaság a dolgok lelke. Az orvos szorgalmasan 
ellátogat oda. Be-benéz, van-e beteg. Elmegy ö 

-akkor is, ha nincs. Az árvák buzgó gondozója. 
Hivatását igazán nemesen fogja föl. A kis árvák 
nagyon szeretik a doktor bácsit, a ki rendszerint 
baj nélkül is pihenőre betér. — Van az intézet-
nek szép könyvtára, elég könyvvel. A kicsinyek 
csak ugy falják az olvasmányt. Beléptemkor sok-
nál könyvet találtam. A Schmidt-féle iratok olva-
sása igen kapós. Tanúinak is belőle sok szívjó-
ságot, a mivel a társadalom őket elhalmozza. 

A gondnok bácsi hegedül is nekik. Fölvi-
dámul ilyenkor az árvák arca, fölvillan a bánatos 
szívben a vígság örömsugara. Pedig az a he-
gedű, a mely a vígság ébresztője, 130 éves, igen 
öreg már, de öregebb nála mégis az embersze-
retet, mely az árvaházat megalkotta. A kis árvák 
közt egy kedves gyermekre akadtam. Neve Cson-
tos Lipót. Bécsből került ide az ausztriai orszá-
gos lelencházból. - - Anyja szegedi volt. Apja 
ismeretlen. A németek tartásdijat követeltek a 
várostól. A város kapta magát nem fizetett érte, 



hanem fölavatta őt szegedi polgárrá. Már a né-
met szót egészen elfelejtette, magyarrá lett szív-
vehlélekkel. így lesz a németből egyszerre magyar; 
csakhogy én a magyarságot nem így szeretem 
terjeszteni. 

A szeretet háznak igen szép, tágas kertje is 
van, ezerkétszáz négyszögölnyi területtel. — A 
kert kellő közepén aszfaltirozott fürdőmedence 
van; az útak mentén szőllővel beültetve. A kis 
árvák eleget tisztálkodnak télen-nyáron. Nyáron 
egész kis háborút indítanak a vízijen egymás 
ellen. Sokszor formális csatákat vívnak s a győz-
tes a víz fölszínén marad, a legyőzött a víz alá 
merül. Persze csak egy másodpercig tart ez a bukás. 

Ebből az intézetből évenként sokan kerülnek 
ki. Van már olyan is, aki ezidőszerint jelenté-
keny társadalmi állással bir. Hálával gondol visz-
sza a jótevő kezekre, melyek neki boldog életet 
teremtettek. 

Szemleútamat este 7 órakor befejezve, meg-
álltam a gondnok előtt és kifejeztem neki a látot-
takért köszönetem, és a kis árvákhoz buzdító 
szavakat intézve elhagytam a magasztos helyet 
azzal az érzettel, hogy az emberiség szeretete 
még erősebb lón bennem. 

Világítson a humanizmus a társadalomban, 
legyen az mindig előőrse a civilizációnak és a.' 
nemzet szellemi, anyagi jólétének. 



A szülészeti, nőgyógyászati koroda. 

Életmentő, életadó intézet a londoni-korút 
mentén. Az élet örömének, fájdalmának méltó 
képe. Alapítva 1884-ben az emberiség örömére. 
Öröm a csecsemő látásán, kit az anya szíve vé-
rével hoz a világra. Tizenhárom szám jelzi a tu-
domány csarnokát. Szerencsétlen szám az elért 
szerencséhen. Dr. Mann, a kitűnő orvos a vezető 
benne. A tudomány elevenül úri lakásában. A 
szegény szülőanya reményt elve fekszik, az orvos 
vigaszára isten képét látja. Erőt merít belőle az 
alkotásra, a titáni fájdalom elviselésére. A teremtő 
alkotó erejével lejött a földre, a sohajok sóhajára, 
a fájdalmak fájdalmára életet adott az emberiség-
nek. Itt a csecsemő, a kis világpolgár, az új élet 
öröme, az anya szerelme, a tudomány büszke-
sége. A magyar faj szaporodása, napi imája a 
magyarnak. 



A rendelő szoba a rnütőeszközök tárháza. 
A haladás eszközei, emberélet megmentői. Sok 
élet ezeknek köszöni létét. Sziszszen a beteg a 
kórágyon, a fájdalom súlyára. A tudomány em-
berének szava ír a gyógyulásra. A fejkoponya-
fúró, magzathúzó, mellkasnyitó olló s a többi szerek 
látása idegrázó. Idegesség a század nyavalyája. 

A folyosón a beteg sereg ácsorog. A lefo-
gyott női alak a szánalom érzete. Tudomány éb-
redj életre deríteni a hervadót! Pár hét múlva 
üde pir száll az arcra, a tudomány győzelmére, 
az emberanyag örömére . . . 

Csínos az előadási terem. Negyvenhárom szü-
lésztanúló a padokban csendesen ül. A női „fan-
tom" uralja a termet. A magzatok a spiritusban 

játszadoznak, korkülönbséget hirdetve egymásnak. 
Trefort szelleme függ a falon, hirdetve a 
tudomány haladását. A sarokban női csontváz, a 
lefogyott egészség. Élők tanulnak rajta, az ernbe-
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riség szaporodására. A betegágyak hosszú sora, 
beteg arcok hervadt tagok. Fáradtan feküsznek 
a nyugágyon — a szegények. Szegények ők most, 
de nemsokára gazdagokká válnak! A visszanyeri 
testi erőben van a földi élet gazdagsága, for-
rása. Az orvos körüljárja a betegek ágyát. Hu-
szonöt ágy gondozása, kezelése nehéz feladat. 
Viselése nemes kötelesség, alapos gondozása bol-
dogító emberi tudat. 



Erőm fárad a szemlében. Látni sokat lehet, 
tudni keveset. Szakértelem lát csak sokat, a laikus 
szem vajmi keveset. Az emelet a gyermekágyasok 
tanyája. Egyszerű vaságyak, tiszta ágyruhával: a 
szülőfájdalom tanúi. Isten házát látom benne, al-
kotó erővel. Hass, alkoss, gyarapíts, s a liaza 
fényre derül, kiálték föl a költővel! 

Az alkotás színhelye ideámra fényt derít. 
Rokon az íróval, mert alkot, teremt a mindenség 
örömére. Az ablakon kinézek a csínos kertre, az 
orvos üdülő helyére. Kipiheni fáradalmát a ter-
mészet szépségében. Illatos rózsát tűz keblemre; 
•ez a rózsa, az emberiség élő virága, az új élet 
világa, a csecsemő reménye. A kis angyalt meg-
menté a tudomány hatalma, síró hagjában földi 
világ éled, magyar emberanyag boldogító szaporo-
dására, a szép magyar nemzet boldogítására. Rózsa 
illata iidítöleg hat reám, bája, kelleme az emberiség 
szeretete. Szeresd embertársadat, mint önmagadat! 

A megfigyelés órája üt, kiosonok belőle 
csendesen; hátrahagyva szülő, gyermek egymás 
szeretetét; az emberiség fenntartóját, a világbala-
dás élő hírnökét. 

Isten veled koroda! Okultam belőled sokat, 
tanultam eleget. Te pedig beteg anya szeretettel 
virassz csecsemődön, anyai jó szíved őrködjék az 
«emberiség fejlődésén, édes hazám boldogságán. 

Buzdulj erő a holnapra, kitartás a j övő re ! . . . 



A fogynniií/i uin. 
Mottó: „Szel lem az é l e t ! " 

A nemzetek létalapja: a műveltség, tudo-
mány. Az egész emberiség a szellemnek köszöni 
életét. A világegyetemben a szellem uralja a ma-
tériát. A szellem hódít s legyőz. A végzet böl-
csessége jól rendezte ezt el. Egy nemzet sem vált 
nagygyá, melynek nagy emberei nem voltak. 

Az iskola veti meg alapját a műveltség, is-
meretnek, a hívatott nagy talentumnak ez adja 
meg az emelkedés, a fensőbb szellemi uralom 
erejét. Világra szóló nagy elmék, geniek, nagy 
tudósok, írók, költők elvesztek volna, ha a velők 
született isteni szikrának tápanyaga nem lett volna 
az iskola. 

A mindenség bölcs akarata e szép magyar 
hazáról kegyesen gondoskodott. Egy Deák, Kos-
suth, Petőfi, Arany, Liszt, Munkácsi, Jókai s még 
mások nagy szellemei uralják az öt földgömböt.. 
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Ragyogó nagy elmék világától megifjúl e szép 
haza: Európa szíve: a kis Magyarország. Bizon 
nagy szerencséje e nemzetnek, hogy oly nagy-
elméket termelt. Ma már nem vagyunk kis nem-
zet, csak emberanyagunk kicsiny, kevés, de szel-
lemünk, irodalmunk, tudományunk, műveltségűnk 
európai. 

Mikor a franciák itt voltak közel két évvel: 
a hegyes, délibábos szép Magyarországot meg-
nézni, az anyaország nagyon tetszett nekik. A 
kultúra kiváló ereje lekötötte figyelmüket. Baráti-
lag fogtak velünk kezet, s e kézszorításban Európa 
két kultur államának szellemi közös találkozását 
láttam, észleltem. A francia és a magyar szelRm-
rokon. A gondolkozás, érzelem egi/, a törekvés ha-
son, a haladás közös! Mi istennek kegyelt népe 
vagyunk. A végzet is úgy akarta, hogy geográfiái 
fekvésünk Európa szívébe esik. Magyarország, 
szeretett hazánk, a nagy Európa szíve, telve me-
legséggel, nagy emberekkel. Ennek a nagy szív-
nek dobbanását érzi az egész mívelt világ, mely 
most már a kultura oltárán kalapleemeléssel ál-
dozik a magyar névnek. Oh be nagy szerencse-
ez! Isten akaratát áldom, a végzet hatalmát üd-
vözlöm a magyar név dicsőségében, nagyságában! 

A magyar név fenntartására, a kultura fej-
lesztésére, a nemzet szellemi, anyagi haladása 
biztosítására szolgál: az iskola. 



A szegedi fősymnázium impozáns épülete, a 
Vét emeletes, négy utcára szögelő nagy szellemi 
telep, a rekonstrukció egyik fő büszkesége. A vízár 
rombolásában megifjodva, új életre keltve, látom 
a szellem hatalmát. A szellem uralja a materiát, 
az anyagot az egész világon. Az ész, tudomány 
-ereje megfékezi a természeti erőket, a víz, tűz 
hatalmát korlátozza, romboló erejét elveszi az 
emberiség boldogítására. 

A kegyes-tanitórenclről van szó, s annak szel-
lemi funkciójáról, a gymnáziumról! Gyönyörű épü-
let. A kiskörút, Árpád utca, Gizella-tér és a pécsi-
utca által köritve. A nagyérdemű rend megérdemli 
a róla való megemlékezést. A toll, mely leírja, 
annál nyerte alap nevelését, míveltségét s mindenét. 

A k°gyesrend szellemi hatalma visszavezet-
hető a tizenhetedik század végnegyedére. Az ifjú-
ság nevelése innen datálódik. Nagy eredmények, 
nagy míveltség fűződnek a rendhez. Egész Ma-
gyarország érzi a rend erejét. E szép országon 
a rend észszerű nevelése meglátszik. A költővel 
•elmondom, piaristának lenni szép és nagy gondolat! 

Égtem a vágytól látni a kegyesrend iskolá-
ját. A szerencse egy nap délután 2 órakor ked-
vezett. Szárnyas nagy ajtón belépve, imaszerű 
helyen láttam magam. Boltíves előcsarnok, díszes 
pingálással üdvözült. Fölcsaptam diáknak, jó ta-
nulónak s a látogatás óráját pontosan megtar-
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tottam. Kis muzsafiak egész serege özönlött be-
két órakor a tantermekbe. Kíváncsian, fürkészőért 
tekintének reám. Mit akar ez itt, a kifejlett em-
ber — a kis emberek közt. Elha'adtak mellet-
tem, szép csendben. 

Gyors lépteimmel elértem a márvány lépcsőkön 
az igazgató szobáját. Kettőből áll az igazgató dirigens 
székhelye. Kilenc, tíz számú szobák zárják magukba 
a vezető kéz nemes törekvését, buzgó fáradalmát. 

Látásomon ő örült, én örültem vele. Az öröm 
közös volt, a tudomány, ismeret öröme. A nagy, 
két emeletes ház Bachó Viktor genialis műépítész 
terve. Áldozata lett — nagy tervének. Elborúlt 
kiváló szelleme, a nem közönséges elmének. Is-
tenem, valahányszor valamely nagy eszme érvényre 
jut, s a ki annak megteremtője, kell a végzet 
szerint csapásnak is lenni. Szegény építész, nem 
láthatod alkotásod fényét, nagyságát! Légy mele-
gen á!dva kiváló szellemedért! 

A derék igazgató, az én szorgos kalauzom,, 
útnak indított. Kimondta, liogy 767-en vagyunk. 
Nagy szám, nagy erő, erős kéz kell hozzá. A 
nemzet nagy családja. Az igazgató szobái meg-
leptek. A fogadó szoba eleganciája, a dolgozó 
szoba ügyes berendezése, a míveltség, ízlés ki-
váló terjesztésére vall. A mint az igazgató s z o -
báiban szétnéztem, a gyönyörű díszkönyvtár s z e m -
léletére új eszmék forrongtak bennem. 



Egy-két percnyi pihenőt tarték. Kedvenc 
Virginiámra reá gyújtottam s elvetém magam a 
kényelmes pamlagon, mely a vezető, ügyes kéz 
nagy fáradalmának rendszerinti pihenője. Édes a 
nyugalom a munka után, édes a pihenés a taní-
tás után! Ugy-e kedves igazgató? 

Fölugrom fekhelyemből, s kalauzom kisére-
tében rövid szemlére benézek a tantermekbe és 
az igazgatósági irodába. Ez egy nagy szoba telve 
nagy könyvekkel, a mik a tanuló ifjúság nevelé-
sére vonatkoznak. Anyakönyv, kizárt tanúlók 
könyve, napló, Il-ik József korából levéltár stb. 
erős faszcikulosokba kötve. 1787-től a mai napig 
minden tanúlónak van anyakönyve. A jó igazgató 
igen sokat fáradt, míg e nagy anyagot rendezve 
a "mai kórnak átadta a míveltség maradandó tör-
téneti biztosítására. Az igazgatósági irodában a 
könyvek egész halmaza hevert, a miket az igaz-
gató sajáikezüleg vezet. Nem szólok az előttem 
fekvő értesítőről. Van ennél sokkal kedvesebb 
könyv előttem, mely 1852-től a máig tartalmazza 
az érettségi vizsgát letett tanúlók névsorát. A 
könyv forgatásában 1864-ben megtaláltam neve-
met. Be van irva: orvosi pálya. így lettem én 
doktorból prokátor. Iszonyú változás. Betegség-
ből — per! Pályatársaim közt ott láttam: Boros-
tányi Nándort, a „Pesti Hírlap" belső munkatár-
sá t , a fővárosi sajtó ügyes kezelőjét. Ezt is az a 
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mallieur érte, liogy a könyv bejegyzése szerint 
doktorból hírlapíró lett. Két doktor semmisült meg 
bennünk egyszerre — magunk örömére. 

Az igazgatósági iroda mellett van a tanács-
kozó terem. Nagy terem, zöld posztóval bevont 
körasztallal 30 személyre. Itt békül ki a külön-
böző vallásfelekezet egymással. A más vallást 
követők lelkészei gyakran tanácskozásra ide ván-
dorolnak. A vallási türelem harmonikus egészben 
ragyok e teremben. Kibékül a vallás — vallással 
a tudomány, miveltség örömére. Hagyjuk el a 
tanácskozó termet, s lépjünk be a rajzterembe. 

A nemzetek sorsát nemcsak a toll, hanem az 
ecset is vezeti. Nagy irók, nagy művészek alkotják 
a nemzetek nagyságát! A nagy rajzterem impozáns 
volta meglepett. A négy falon függő, egymás mellé 
elhelyezett rajzképek nagy tömkelege elvette látá-
som igaz erejét. Szétnéztem; mégis keveset láttam, 
pedig a kedves igazgató ugyancsak üsztökélt a 
tisztán látásra. A sok vegyes kép kápráztatta lá-
tásom tisztaságát; láttam pedig mégis eleget — 
abban, hogy a rajz-ipar szépen honosul hazánkban, 
nem kell félnünk, hogy a festőművészet kihalóban 
lesz nálunk. Hát még a rajzszertár minő nagy-
szerű! Van ott minden, a mit rajzismeret követel. 
Egy nagy szekrényben gipsz farárgványból az is-
meretes bús juhász szomorú alakja foglalkozta-
tot t . A felejthet len nagy szobrászművész, Izsó 



ajándékozta az ismeret csarnokának. Lám-lám a? 
művész tudta, hogy a szegedi gymnazium a humá-
nisztika mellett a rajzra is fordit elegendő gondot, 
fáradtságot. Izsó szelleme szállja meg e termet. 
Adjon a hazának belőle sok jeles szobrászt, festő-
művészt! 

Lábaim tovább vittek. Az igazgató türelme 
nem fogyott. Beléptünk a természetrajzi szertárba. 
A kitömött állatok egész serege. Szép az állat 
kitömve a tudomány használatában. A ravasz 
róka mérgesen nézett reám, pedig nem is asszony, 
a ki alkot és rombol. Az állatok nagy csoport-
ját fölváltja kissé távolabb helyen az őslénytani. 
csontok nagy száma. Ezredévek emlékei ezek! 
Ugv bállom, hogy a Tisza folyó mentette meg a 
tudománynak. Mi különbség a mai és az akkori 
emberek közt! Óriási, vastag embercsontok a régi 
kor áthlétáira emlékeztetnek. Hja! nem éltek az 
emberek gyorsan. Ma gőzerővel munkálkodunk, 
élünk. Bor, zene, szép leány a fiatal ideálja. Jó 
lenne mérsékelni az ideált a nemzet javára ma. 
Bánk fér sok, hosszú élet. A nemzet fejlődése, 
fölvirágzása követeli a niérsékletes életmódot. 

A régi csontok három almáriom tetején he-
vernek. Benn a szekrényekben diszlik a gazdag 
ásványgyüjtemény. A természet nagy kincsei vál-
tozatos képet nyújtanak. Legszebb a magyaror-
szági közetek csoportja, a m. kir. földtani intézet 



nagybecsű ajándéka. Kiváló a növénygyűjtemény, 
Szeged város tulajdona. Hatvan aranyos tokban 
van elrejtve a természet produktuma. Feichlin-
ger Sándor esztergomi orvos ajándékozla az is-
kolának. Hazafiúi nemes tett nem szorúl di-
cséretre. 

A terem egyik zugában hever a földön gipsz -
bői készült, festett Tátrahegy. Négyszegletes ovál-
szerü kis kép, mely hivatva van az ország leg-
szebb hegyes részét szemléltetve tanítani. Ide 
vágyódom én is, föl a hegyre, az üde levegőre, 
beteg testemnek az való. A természet vadregé-
nyes szépsége lelkemet ujjáalkoija, tetterőmet gya-
rapítja, gondolatomat ébren tartja, szivemet meg-
gyógyítja ! . . . 

Mily csodálatos! Egészségről, a jó levegőről 
áttérni — a halálra. Pedig így van !• A szertár 
na .y terme — halált is produkál! Egy urat lát-
tám a terem egyik sarkában a ki nagyon sovány. 
Egész emberi csontváz műszakilag összeállítva. 
Lefogyott szegény bőrében, életében egészen. Egy 
e ni bér nagyságú szekrény zárja magába a zörgő 
csontokat. (') mégis szerencsés, a közönséges em-
bereknél sokkal szerencsésebb. Csontjait látja az 
él' kor, a feledés moha nem lepi el. Habár nem 
volt nagy szellem, csontjaiban éljen a tudomány-
nak W alább. Soknak ez nem sikerül. A köznapi 
emberek szellemét, csontjait eltakarja a sír. Mire 



való ez az elmélkedés? Pillantsunk be a kitömött 
állatok közé. 

Szétnézek köztük. Sokat látok. Az állatok 
kitömésére egy készülékre akadok. Nem egyéb ez, 
mint egy kis akasztófa, a mire a praeperálandő 
állatokat felkötik. A halálbüntetés jutott eszembe, ho-
lott annak mint humanista és jogász halálos ellensé-'e 
vagyok. Az élet isteni jog, ember azt el nem ve-
heti, a mit nem adhat. A kis akasztófával sok 
dolga van az illető tanárnak, mikor az állatokat 
tömi vagy tömeti. Az emberiség tudománya so-
kat köszön e készüléknek, mely egy asztalra he-
lyezve fityeg a kitömés munkájának végrehaj-
tására. 

Elhagyom az állatországot, áttérek a szellem 
birodalmára: az ifjúsági könyvtárra. Könyvtárak 
boldogítják a nemzeteket; sok elme ennek kö-
szöni élesedését. Hat nagy szekrény, telve könyv-
vel képezi a könyvtárt. Szépirodalmi, tudományos 
művekkel találkozunk benne. Az ifjúság használja, 
élvezi a szellemi terméket, belőle okulást, nenle-
sülést merít, jobban mint Szeged közönsége, mely 
szórványosan látogat el a nagy Somogyi-könyv-
tárba. 

A könyvtár közelében terül el az orsz g 
ritka természettani szertára. A város vásárolt i 
drá :a pénzért. Hőtan, fémtan, villamosság, dele* 
jesség tíz szekrényben hirdeti az apparatus nagy-
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szerűségét. A szekrények kőrisfából valók. A bol-
dogult Tóth piarista rendezte még a 30-as évek-
ben. Aztán jön a vegytani laborátorium, termé-
szettani tanterem Farkas László tanár ügyes ve-
zetésében. Sok minden van itten, nem lehet azt 
egyszerre leírni; a nagy megfigyelő ész is meg-
zavarodik a sokaság látásától! 

De figyelek tovább, s látom a gyönyörű dísz-
termet, melyben az ifjúság zárvizsgáit tartja. A 
balkán fejedelemnek trónterme nem különb. A 
plafon fényes cirádái meglepők. Zárvizsgák, dísz-
előadások sokat beszélnek róla. Csendesen m g-
búzódik mellette a szép kápolna Kalazánti József 
spanyol nemes oltári képével, a mit a piaristák 
bőkezűsége, vallásossága alkotott. Ez volt a ke-
gyesrend alapítója a múlt században. Visszavo-
nult a külvilágtól s gyermekneveléssel fog'alkozott. 
Innen a kis sekrestyébe Űrünk. Egyszerű kis 
szoba. Kimenet a kegyesrend házába, a 2-ik eme-
letre élünk; 20 szobával Irkja ezt a részt a ta-
nitórend. A tanterem összesen 15. E sz ím vajmi 
•sok elmének válik egykoron a l a p v e t ő é v é ! . . . 

Kalauzom türelmét nem veszti. Buzdít, ser-
kent a szemléletben. Az első és a második emelettel 
készen voltunk. Nagyot lélegzek, mikor leértein a 
földszintre. Hiába, nemcsak szellemmel, de ma-
tériával is él nz ember. Az ebédlő szemembe 
lunt. Egy hosszú, tágas nagy terem keresztasz-



fallal. Kényelmes pamlagon heverik ki a tekejá-
ték fáradalmát. A házi gazda szolgáltatja az ízle-
tes ételek, italokat. A piaristák helyes tanítása 
arányban van a konyha jóságával. Sok vendége 
van a rendháznak. Vendégszeretetük nem köz-
napi. Szeretnek dolgozni, de jól élni is. Földi 
boldogság mindkettő, kiegészíti az embert egy-
szerre. Telt gyomor kibékít a földi léttel — leg-
többször. A boros pincéről nem irok. Még tán 
haragot veszek magamra. Pedig isten látja lelke-
met, a kegy est anitórend érdemei előtt készség-
gel hajlok meg. Az érdem önmagán viseli az el-
ismerés koronáját! . . . 

Az udvar, a széles üres tér be van fásítva. 
6200 • méter telken fekszik a monumentális 
épület. Itt van a téli tornaház, a szükséges erő-
müvekkel, nyáron a szabad ég az iskola helye. 
Elfelejtettem megemlíteni az önképző és gyorsiró-
kört, melyek szépen virágzanak. A gondolat a 
leírással találkozik: és származik belőle tudomány, 
míveltség, emelkedettség, mely egyedül képes a 
nemzeteket magasra emelni, virágzóvá tenni. 

Az írás már untat. Pilienj tollam, mely csak 
halvány viszfénye valál a látottaknak. Bízd a jövő 
megírását élénkebb tollra. Az igazgató karon fo-
gott s átadott nyomban a távozás gondtalan per-
cének. Távoztam; meleg kézszorítás volt kifeje-
zője elismerésemnek. Most isten önnel kedves 
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igazgató! Magyarország jövő boldogságát, szellemi, 
anyagi nagyságát vittem magammal, mert láttam 
a szellemi élet igaz tényezőjét fényében ragyogni 
a piaristák iskolájában. Vége mindennek, csak a 
szellem marad, ennek ereje tartós és örökké-
való ! . . 



A főreáliskola. 

E szó maga a reális élet. Az emberi számí-
tás száraz numerusa rejlik benne. A mai kor em-
berei számítók, reálisak. A reálizmusban mégis 
vau ideálizmus, mely a reáliskolákban nyilvánul. 
A liumánizmusban vau reális erő, a reá! izmus-
ban kellő humánizmus. E két tényező együttes: 
hatása szüli, teremti: a reálembereket. 

A reálisták keveset beszélnek, de annál töb-
bet tesznek, a klassiko-humánisták sokat beszél-
nek, de kevesebbet tesznek. E két elem szépért 
kiegyenlíti egymást a társadalomban. A mi az. 
egyikben sok, a másikban kevés, a mi a másik-
ban sok, az egyikben kevés. Mércsikelem cirká-
lómmá! a reáliskolát, s begyes plajbászomra ve-
szem az intézet szellemi életét. Ábrázoló képze-
letem végig jár a termeken. Látok sokat, de csak 
laikus szemmel nézhetek. 

Monge Gáspár, az ábrázoló geometria meg-
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állapítója, szállj le hozzám s nagy szellemed ad-
jon erőt e kép megírására. Idomok, görbe vona-
lok, három-, négy- és a sokszögek; a kör ; a 
kerülék, a hajtalék és a mentelék; a csigavona-
lok, a kerekények, síkidomok ideái táncolnak fe-
jemben, s a laikus fő megittasodik tőle. Szédülök 
is a feladat merészségétől. Merészségem azért 
bátor s hozzá fogok a pingáláshoz. 

A technika nagy hatalom ma Magyarorszá-
gon. A gőz és villany hatalmát éljük ma. A gőz 
ereje, s a villany fényétől átszellemül ma Ma-
gyarország ! A nagy humanizmus mellett a nagy 
reálizmus! 

Toldy-, Jókai-, Dugonics- és Somogyi ntcák 
által határolt két emeletes nagy épület 1872 — 73 iki 
években létesült a technikai tudomány alapjául. 

Skálnicky budapesti építész szép terve sze-
rint készült. Van benne kilenc osztályterem, két 
közelőadó és két rajzterem; padok Kunze-féle 
szerkezettel. Rohantam déli 10 órakor a reáliz-
mus fészkébe. Ott találtam a derék igazgatót ter-
n észetben való — lakásában. Meghajtom magam 
katonásan s a kalauzútra felkértem. Istenem mit 
láttam! A jeles vezető maga rakta be fehérruháit 
az almáriumba. Nincs gyöngéd, szerető kéz a bol-
dogitásra, elköltözött oda, honnan nincs többé 
lejövetel! Elszorult szivem s a szánalom érzete 
uralta lelkemet. 



Mégis csak útra keltünk. Az igazgatósági 
iroda volt első szemléletem tárgya. A király jó-
ságos arcával, Deák nagy politikájával és Du-
gonics népies irály-szellemével találkoztam a — 
falon. írásbeli dolgozatok egész serege hever az 
egyszerű faasztalon. Fekete bőrrel bevont pamlag, 
két kényelmes székkel várja az érkezőt. 

Egy szekrényben, erős fászcikulusok közt, 
pihen az igazgatósági levéltár, 1869-től a máig ren-
dezve. Intéze'i, személyzeti, ügyek, leiratok, kérvé-
nyek, számadások, kimutatások, jelentések, jegy-
zőkönyvek, ügyiratok harmonikus rendben pihen-
nek a reálizmus örömére. Kinéztem magam, meg-
figyelő tehetségem határt ért. Gyerünk tovább. 
Benn találtam magam a tanári szobában. Hosszú, 
zöld posztóval bevont asztal fogadott, intőleg 
kérdve tőlem, hát te mit akarsz? Ugy nézett ki, 
mint egy törvényszéki terem, a hol itélő bírák 
szolgáltatj ík az igazságot. Van igazság itt sok, 
csakhogy nem bíráskodnak fölötte! A kézikönyv-
tár igen dúzes, tartalmas. Irkatartó, tanórarend 
fölváltják a szemléletet. Bekopogok a tanári könyv-
tárba. Itt látom, hogy 1872-ig a város kezelte a 
főreáliskolát. Ez időtől pedig az állam, a kormány. 
Egy hosszúkás nagy terem, nyolc kaszlival. A—H 
hetük rejtik a szellem nagy kincseit. Petőfi, Giczy 
gypsz mellszobrai fényt derítenek a szobában. A 
párisi könyvtár nyomán rendezte be a szaktanár 
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buzgó igyekezettel. A könyvtár nyomatott címlapja 
egy kis fászcikuusba van elhelyezve. Kivágatik és 
beléhelyeztetik. A terem egyik félreeső helyén 
szégyenkezve húzódik meg a duplumok és a ki-
selejtezett könyvek tára. Olyan ez, mint a rosz 
tanuló, kicsapják az iskolából! . . . 

Az én vezetőm, az igazgató fáradni kezd, 
lankadni, a szemléletben. Le vele a fáradsággal, 
izmosúlj ideg a tetterőre ! Az első osztályterem-
ben vagyunk 43 tanulóval. Kevés a szám, mégis 
elég mérnök van Magyarországon, de több a per-
rontó fiskális. Kinéztem magam falat, padot, táb-
lát és asztalt láttam. Készen voltam egyszerre. 
De már ezt nem engedem, látni akarok én vala-
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mit, láttam sokat egyszerre. A természettani lábo-
rátorium és a természettani szertár meglepett. A 
Grámm-féle dünámó-elektrikus gép, a villanyvilá-
gításra szolgáló eszköz, lendítő nagy kerékkel 
igazán figyelemre méltó. Ebben a nagy teremben 
három nagy szekrény a természettani szerelvé-
nyeket tartalmazza. Villanytelep, hanghullámok kí-
sérlete, érdekes látvány. 

Amint e teremből kibukkantam, beléptem a 
természettani és rajzi közelőadó terembe. Emel-
vényes körpadok fogadtak. Kalauzom karon ra-
gad s fölsétáltat az emelvényes padok tetejére s 
itt „megálljt" kiált! Állok szemközt az ablakkal, a 
melynek üvegébe ügyesen van beillesztve a nap-



sugárbeereszíő. Figyelek, nézek és sokat látok. 
Jobban iskolás tanuló nem figyelt. A légy láb na-
gyítva rnéternagyságban mutatkozott. Ez ám a 
nagyító üveg! Sok ember belsejét megismertetné-
velünk. Lóg a falon az óriási nagy fekete tábla, 
a természettani tételek bebizonyítására; alatta te-
rül el a kísérleti asztal keményfából. 

Akár kemény, akár nem, reáültem az asz-
talra kis pihenőre. Ne gondold szíves olvasó, 
hogy az iskola beható szemlélése nem lankaszt 
el. Elfárad a képzelet, kidől az akarat s beáll a 
pihenés, nyugalom ideje. Öt perc pihenés s u j 
erő ébredt bennem ! . . . 

Gyönyörű képet nyújtott a természetrajzi szer-
tár húsz osztálya. Kitömött állatok, növények, 
egész nagy száma üdvözli a belépőt. A tiszavi-
déki halevőgődény termetével imponál. A növé-
nyek szétszedhető papirmaschéból vannak. Szem-
léltetve oktatja az ifjúságot. Alatta terül el a széles 
nagy szekrény alsó fiókjaiban az ásványországgal-
Közelében a rovar, tojás és bal gyűjtemény, a mik 
a szemléletre alkalmas anyagúi szolgálnak. 

Vándorlunk tovább! A másik teremben a 
természetrajzi kis osztályra akadunk. Emberi csont-
váz összerakva, bonctani ember, papirmaschéból; 
apró részletekre szétszedhető az egész ember. A 
kis ember nyúzva van. Bőrtelen állapotban szol-
gálja a tudományt, szemlélve, oktatva tárja elő 
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az literek forgását, szétágazását. Vezetőm szét-
szedte a mellkast s kíváncsiságom szívtelenné 
lette a kis embert, mivel a praeperált szív a 
mellkasból kiesett. Reperáltuk csakhamar a szív-
bajt. Egyszerre világhírű doktorok lettünk. A mai 
kor orvosai tudományát legyőztük és a szervi 
s/ívbaj is részünkről gyógyítható lett. 

Eszembe jut egy idea. Mert vízről lesz szó! 
Egy híres párisi orvos halálát közeledni érezte. 
Maga koré gyüjté a neves orvosokat. A tudomány 
emberei kíváncsian lesték a nagymester utolsó 
szavait. Kiki magára gondolt. Azt gondolták, hogy 
a mester kijelöli legjelesebb utódát. A mester be-
szü. Hátra hagyom Páris legnagyobb három or-
vosát ! A mester tanítványai összenéztek. Az egyik 
a levegő ; a másik a víz s a harmadik: a test-
mozgás ! Lehorgasztott fővel mentek szét a tudó-
sok. Én a középsőről írok, mert az itt követ-
kezik. 

A víz ereje nagy. Csodás a hatása. Az ideg-
beteg érzi azt. Én ez valék. A víztartály a folyo-
són van. Ebből a vegyészileg kristálizált vízből 
iszik a tanuló-ág. Az óra után nagyot húz, bár-
csak az ismeretek tárházából húznának nagyot, 
mindig nagyobbat a nemzet javára. A szűrőké-
szülék Pasteur Chamberland találmánya. 

Sétálok tovább! Az első emelettel kész va-
gyok. A második emelet éjszaki oldalán húzódik 
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•el a szabadkézirajzterem. Óriási terem, telve fa-
lon függő mintákkal. A minta bevésődik a raj-
zoló emlékébe a festészet dicsőségére! A tanulók 
szorgalmasan rajzolnak. Kedvenc foglalkozásuk ez. 
Benézek a szabadkézrajzi szertárba. A nagy mű-
vész, Egresi mellszobra Tóth Józseféval élénkítik 
a szobát. Az antik-edények mintája sokaságban 
hever. Díszítmények és ékítmények gypszmintái 
kellemes hármoniában hevernek a szoba pado-
zatán. A szobrok közt van síró és nevető gyer-
mek. Természetes sajátsága a gyermeki kedély-
nek. Egy percben sír, a másikban nevet. Arcképek 
és lábak serege gypszből élénkítik az ismeretek 
házát. Oszlopminták vegyes váltakozva sorakoz-
nak. Szenf élésem reá akad Biszmárk nagy szel-
lemére. Legszebb a gypszből készült Ger mánia -
szobor. Csodás alkotása a németegység kifeje-
zésének. A koronát tartja kezében. A másikban 
a kard, a hatalom jelvénye, a porosz sassal mel-
lén. A szedáni csata 1872-ben egyesíté a nagy 
Németországot. Biszmárk nagy politikai elve ér-
vényrejutásával, a németegység megalkotásával. 

A mértani rajzterem 15 rajzasztallal impo-
nál. A mértani előadások és konstrukciók itt tar-
tatnak. Páratlanok a mértani rajzok, szépek, igen 
szépek. Mellette van a szabadkézi rajzterem 15 
rajzasztallal. 

Végre jön a vegytan. A vegytani előadási 
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terem emelvényes körpadokkal. A falon technoló-
giai táblák díszítik a termet. Az előadói asztal 
kellemes benyomást gyakorol az emberre. Olyan 
mint egy bűvész asztala, légszeszvezetékkel és 
léghuzókürtövel a mérges gázok elvezetésére. Vil-
lanytelep az asztalon. Vegytani fülke a falba erő-
sítve, a reagens anyagoknak egy-egy szekrény. A 
vízvezeték a Búnzen féle1 légszivattyút hozza moz-
gásba. Előáll légritkított tér. Ettől lámpa is dí-
szíti a nagy asztalt. Van gázimeter. Az előadási 
teremből a vegytani szobába jutunk, három nagy 
szekrény, telve eszközökkel, uralja a tudományt. 
Szép a Ruprecht-féle mérleg vegyielemzésre a ra -
nyozott rézből. Háromszáz forint fekszik értéké-
ben. A vegytani kísérleti eszközök egész halmaza, 
valamint a vegyi törvények igazolására szolgáló 
eszközök költői harmóniában hevernek egymás 
mellett. 

A vegyészet az egész ^ világon al'g egy szá-
zad óta fejlődik. Lávoizie francia volt a modern 
ehemiai tudomány megteremtője. Első Napóleon-
nak volt főtisztviselője szerencsétlen véggel. Első 
Napolcon előtti korban föhaszonbcrlö volt 1794. 
május 3-án. ítélő bíróság elnöke mondván: „Nincs 
szükség többé tudósokra"! a halálítéletet ki-
mondták reá s lefejezték. A nagy idea a balállal 
találkozott. Hazánkban csak a 40-es évek termették 
meg a vegytudományt. Az ország jelesei: Nend-



vicb, Than, Waitha kiváló szellemei fejlesztik 
tovább tovább a tudomány előnyére. 

Nem hagyhatom el a tanári dolgozószol »a 
felemlitését. Dolgozó vegytani fülke a falba erő-
sítve kettő van, léghúzó kürtővel a mérges gázok 
kivezetésére. A falban vízvezeték. Itt is van víz-
szűrő, a Pasteur-Chamberland-fiéle. A hosszú dol-
gozó asztalon a szegedi borok vegy elemzése ke-
rült sorra. Káprázott a szemem a sok látványtól. 
Vegytani anyagok, a kísérletekhez kívánta!ó esz-
közök kovályogtak az elmémben. A laikus szem 
elfárad s a szemlélő tehetség megbénul. Itt a 
fujtatóasztal, az üveg vajjá válik; ott a légszesz 
bevezet s, e vegytani apparátusok serege megbó-
dít egyszerre. Minél jobban szemléltem, annál ke-
vesebbet tudtam, minél kevesebbet néztem, ami il 
többet tudtam. Éreztem, hogy egyszerre kiváló 
vegyész lön belőlem a tudomány rontására. A 
reszelő, a desztilláló, az esztergályozó készül -k, 
fafúrás stb. figyelő tehetségemet fölébreszték. El-
megyek én innen, nem nekem való ez a nagy 
láborátorium, a melyben eszme és matéria vára-
kozva találkozik. Kihurcolom sátorfámat, a szellem 
hazájába: az ifjúsági könyvtárba. Csinos könyv-
tár s elég olvasott. Lenn a pincében terül el a 
tornahelyiség öltöző szobával. Erős testben, erős 
a lélek. A magyarnak szüksége van egészségre 
és erőre! 
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A szegény tanulók „király-alap" egyesület-
ben nyerik anyagi támogatásukat. A közönség 
szépen adakozik; adakozzék is, mert ebben a 
szellemi míveltség előmozdítását, a szellem hatal-
mának megbecsülését látom és becsülöm. 

Most isten veled iskola! Sokat láttam ben-
ned. Nemesültem rajtad. A tanuló-ifjúság teljék 
meg ismeretekkel. Legyen alapja a jövő nagysá-
gának, a nemzet boldogitására szolgálni a 1 lazá-
nak. Nem tudok már cirkalmazni. A szép álom 
országának átadom magamat! . . . 



A Kiss-Mz. 

Széchenyi-tér büszkesége, kétemeletes négy-
szögletben. Árvíz elölt bámúlta mindenki, a re-
konstrukció óta csak falusi. Paloták sorát teremté 
az ujj alkotás a vaserei yü Tisza Lajos kir. biztosi 
hatalmában. Hatalom ő, nem kicsiny, ujjáalkotásá-
val történeti név birtokosa. Szeged idővel szob-
rot emel a vezérlő városalapítónak. Jóakarat volt 
benne elég, kitartás, buzgóság, város, nemzet-
szeretet! A kishitűek bágyadoznak, lemondanak 
Szeged jövőjéről, pedig igen csalatkoznak Szeged 
nagygyá lesz nemsokára! Közel jövő, biztos jövő, 
a virágzás ideje, édes városom nagy lesz szelle-
mében, anyagában! 

Kiss-ház ne néz rám, látlak én téized, le is 
írlak pennám hegyével. Jó szomszédom volí; bol-
dogult tulajdonosod Kiss Dávid a vagyonkirály, 
ainaghatalom Szegeden, nemes ember életében. 
Nemes ember a- társadalomban utolsó, ha nem 

b 
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szerez magának érdemet elsővé lenni! Tüntető 
fényt nem kereste, szorgalom, munkásság, sze-
rénység és jó szív volt életereje. Becsülte, sze-
rette mindenki, a város apraja, nagyja. 1824-ben 
telepedett le Szegeden segédmunkás kézzel, jó 
akarattal. Már 1842-ben ltátli testvérek nagy cé-
get átvette tulajdonába. Takarékos szelleme, ügyes 
finánc-kombinációi, az üzlet lendülete vagyonos em-
beré tevék. 

Nagy vagyon birtokában jó fia volt Szeged-
nek. Építette 1872-ben. a Széchenyi-téren lévő 
házát, a város dicséretére, a tér emelésére. Jó 
élete arányban volt agg korával, 83 év döntötte 
a sírba, az örök nyugalom helyére. Szíve nemes-
sége ragyog alapítványán, 30,000 fit hirdeti a 
szegény iskolás gyermekek gazdagságát. A szegény 
gyermekből gazdag lön a segélyben, áldja a jó-
tevőt haló porában. A porhüvely 1886. junius 
28. óta nyugszik a földben, a jótékonyság szel-
leme fönn van az égben. Ég áldása száll a sír-
hantra, a jó ember túlvilág életére! 

Az árva szegény már nem fázik, meleg ru-
hája Védi hideg ellen, tavaszi, nyári fölruházza 
tisztességgel. A ruhában nemesítő erő rejlik, a 
ruha tisztesség. Neve él alapítványában, hálás 
gyermekek i májában! 

Igaz, neved ércbe nincs öntve s nem lesz, 
ércszobor nem hirdeti szellemed, de jó nemes-

6 



síi 

szíved közbeszéd tárgya marad igen soká, ala-
pítványod életéig. Négyszegletes palotád Szeged 
dísze, a tér szépsége, jó neved, emberies érzü-
leted hirdetője. Jó emléked, páratlan jó szíved 
biztosítva van őrökre nemes alapítványodban. A 
jó ember mindig él szíve nemes érzelmében, ro-
kon, barát földi emlékében! . . . 

1 » , 



A kir. törvényszék. 

Az életben Thémis istenasszonynak kiváló 
-szerepe van. Bekötött szemmel jár az igazság 
meglátására. Az igazság uralja e földet, ez esz-
meért küzd a világ. A jogkeresőnek igazságot 
szolgáltatni nemes gondolat, jogokat védeni a leg-
szebb emberi föladat. 

Város közepén, a szép fekvésű Széchenyi-
téren, a régi Zsótér-házzal szemben az igazság 
templomát látjuk. Az igazság ereje örökké tartó, 
ereje legyőzhellen. A kétemeletes épület az árvíz 
szüleménye. Egyszerűségében imponál, egyszerű-
séget az igazság eszméje emeli nagygyá. 

A bíróság vezetője stoikus nyugalommal a 
törvénykönyvet lapozza. A törvény betűje holt, 
rideg, az igazság, a humánizmus életet önt belé. 

".Súlyos vasszekrény zárja magába a birói letéte-



kel. A vezető Íróasztalán az igazság hever a? 
pártatlanság tiszta mezében. Az óra ketyegé-
sére a paragrafusok serege táncol. Az elnök bí-
ráival a zöld asztalhoz ül. Bíráskodik az enyim-
tied fölött. A tulajdonjog erejétől fölmelegül a 
bíróság szíve, dobban egyet a jog kimondására. 
A per sose kétes, ha vele igazság jár. Tevéke-
nyen dolgoznak a bírák, ez emberi kötelesség, a 
lustaság, renyheség emberi bűn. 

Szemem a bírósági könyvek halmazától káp-
rázik. Óriási a törvény-anyag, a bírói ész foglal-
koztatója. Megemészteni nehéz, elbírni nem köny-
nyü. A prokátorok serege sürög a folyosón. 
Sommás és jkvi tárgyalástól rezeg a levegő. A 
makacssági Ítélet a konok gyermek viseletével 
azonos, veszteséggel jár mindkettő. Bekukkantok 
a tárgyalási terembe — válópert tárgyalnak. Sze-
rető szívek egykoron, most válni akarnak. Házas-
ságvédő valék. Én a házasságot addig védtem, 
míg a felek kibékültek. A válásból egyszerre bé-
külés tőn, a gyűlölet helyét csakhamar a szeretet 
váltotta föl. Szeretni nemesen mindig élvezet. 
Egyszerre füleimet érzékenyen csiklandozza a — 
„tagadom" szó. A fiskálisok pernyerése. Tatik-
tetik-féle curiális beszéd hemzseg a „tagadom" 
szótól. A fiskálisok szeretnek tagadni — csak 
egyet nem tagadhatnak, hogy ők a jogok védői, 
az igazság bátor harcosai. 
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A sommás bíró asztalánál büszke önérzettel 
allegál a szemüveges juris doktor. Tudást jelent 
-a diploma, de az élet tudását nem osztják az 
egyetemen. Maga az élet a legbölcsebb jogtúdós, az 
élet törvénykönyvével kezében. A ki ezt tanúlta 
meg igazán — az a legkitűnőbb jogtudós s az 
az élet perét rendszerint megnyeri. A pertár az 
ügyvédek gyülhelye. Felperes alperes hangzik itt. 
A komolyság leköti a figyelmet. A pertárnok mé-
lán tekint a vastag percsomóra, lelkében egy 
gondolat villan, hogy a száraz per a nemzet kul-
túráját nem viszi előbbre. A pertárnok magába 
zárja gondolatát, a perkönyv Írásában recseg a 
toll kezében — a halasztás 15 napra megada-
tik — s a jól végzett kötelesség tudatában haza 
ballag. 

Leugrom az emeletről a földszintre — a 
telekkönyvbe. A pápaszemes biró forgatja a 
nagy lapot az A, B, C-ről. A földingatlan az 
abc és könyvvel egy úton jár. A telekkönyv abc-és 
könyv. Míg az egyik tulajdonjogot biztosít, addig 
a másik az alapmíveltség biztosítása. Melegen 
üdvözlöm e* két szép eszmét — a matéria és a 
szellem előmozdítására. A telekkönyv néha elő-
jegyez, az élet mindig bekeblez, hiába küzdői a 
sors ellen, végzeted biztos az életben! 

Isten veled igazság temploma! Hirdesd min-
denkor az igazság győzelmét. Akkor lesznek a 
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nemzetek boldogok, ha az igazság, a jog győ-
zelme uralja a népeket, a társadalmat. 

Leteszem fiskális pennámat s felveszem irói 
tollamat más életkép megirására. A jog az igaz-
ság, a szabadság szelleme boldogítsa a magyart t 



A kerületi csillag-börtön. 

Sok a csillag az égen, sok a bűn e földön« 
Hétszáz rab nagy létszám, irhoni rendszerben a 
progreszsziv javítás új vívmány. Csillag-börtön 
Marstér büszkesége, Rokusváros nevezetessége. 
Büszke reá az igazgató, a lelkiismeretes ge-
niális hivatalnok. Buzgón gondozza e fontos in-
tézményt, lelkének, hivatásának büszkeségét. A 
kódex szerint a börtön büntetés félévtől tíz évig 
a bűntettre. 

A büntetés kezdete magán elzárás, bizonyos 
időre. Rettenetes a magány, ölő unalom a lényre, 
a beteg kedélyre. Szegény rab szenvedsz bű-
nödért a társadalom javára. Zárkád tisztító tüzé-
től ifj odjál meg a jóság szeretetében végpercedig. 
Most tudod csak mi a jó, mi az igaz szeretete, 
értékét most becsülöd a szabadságnak, a szabad 
létnek! 

Lábom vezet az őrtanyába. Vörös sipkás őrök 



ugrálnak az ágyról, csillog a Verndl-féle fegyver a 
falon. Katonás stellung üdvözli az irót, vaságyak 
hosszú sora az őr pihenője. 

Kezdeni a szemlét a börtönben, a csillag-
köröndben. A közepéről belátom egyszerre a zár-
kák hosszú sorát, a szomorú rabok fájdalmas 
tanyáját. Nyári hónapokban 5 órakor kelnek, téli 
hónapokban félhatkor ébrednek. Ágyukat szépen 
megvetik, holmijukat rendbehozzák, szájukat ki-
mossák, felöltözve fésülködnek. A köteles ima 
rebeg ajkán a szegény rab lelki üdvére! A rab 
imát az isten meghallgatja, az ima áhítatában 
bünbocsánatát reá adja. isten! irgalmazz a téve-
dő knek, az élet szerencsétleneinek. Jóságos ha-
talmad megtéríti a bűnöst, isteni kegyelmed jóvá 
teszi a rab-embert. 

Ajtók nyiladoznak egyszerre, a folyosón so-
rakozva lépdelnek a munkatermekbe. A munka 8 
óráig tart. Déli 12 órakor egy órai munkaszünet, 
•az ebéd elköltése, a kifáradt rab életöröme. Mo-
hón eszik a kenyeret, az elvesztett miden napi 
édes kenyeret. Édes kenyér a szabadlét kenyere, 
keserű, igen keserű a börtönkenyere. A főzelék 
meg a kis hús az ebéd eleme, a szegény rab 
napi öröme. 

Egy-egy óra a séta is az udvarban, osztá-
lyonkint sorrendben sétálnak. Tüdő tágul a jó 
levegőre, a s:egény rab zárt életére. Jó levegő 
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;l i'ab fél élete, napi sétája másik fele. Koszt 
Jósága kielégítő, a vállalkozó pontossága dicsé-
rendő. 

Nagy a rabnak a fájdalma, dohányozni, bá-
bozni, burnotozni nem szabad. Füst nem csiklan-
dozza ínyét, burnotozás nem ingerli idegét. 

A rabok osztályozva is vannak. A 24 évnél 
fiatalabbak az első, ezen felül a második osz-
fifiyba tartoznak: a harmadikba a visszaesők. 
Mívelt rabok részére szintén külön osztály, az 
értelem elkülönít, még a börtönbeni uralmat biz-
tosít. Néha nagy a raboknak az öröme, a ko-
molyság, erkölcsi javulás ruhájukat jelvénynyel 
díszíti. Ez a rab örömünnepe, javult lelke dísze, 
Öröme. Büszke a rab a jelvényre, erkölcsi javu-
lásának kezdetére. Jó igazgató látja benne az 
intézmény javító eszméjét, a romlott lélek ébre-
dését, kezdő nemesülését! Nemesülj rabkedély az 
igazság jó szív hatalmára! 

A rabokkal .jól bánnak. A rab is ember, vér 
és bús, gondolkozó lény, istenteremtés. A zakla-
tás, bántalmazás tilos, a bánásmód szigorú, de 
igazságos. Az igazságos bánásmód hatalmában 
telelevenül a rab vallás-erkölcsi szelleme, emberies 
érzülete, szivének javuló jósága. A rosz emberből 
jó válik, a jóság szellemétől a rab kedélye át-
változik. 

Csendes a rab esti imája, nyugodtan alszik 



a tiszta ágyban. Éji csendet zavarni nem sza-
bad, éji lámpa világít a zárkában. Világítsd be 
Magyarország határát, valláserkölcs, szabadság, 
urald továbbra is e hazát. Nép, nemzet csak ak-
kor lesz boldog, nagy, ha embertársad szere-
tetében, isten imádásában, nemes munkádban ta-
lálod napi fáradalmad. 

A hálóbörtönök ablakára a regg pirja vilá-
gosságot derít; a lámpa fényére homály derül. 
Emelkedik a rab szíve a világra, a szabadulás 
alig várt napjára! Lecsendesül a szív az élénk 
vágyra, türelem, türelem a szabadulás napjára. 
Oh! szabad élet, erkölcs miért is vétettem elle-
ned, belátja a rab cselekménye súlyát. Javul 
lelke a büntetés javító hatásában, lelke örül a 
börtönrendszer jóságában. 

Lelkész, tanító havonként egy fölolvasást 
tart nekik; érzelem nemesül, lélek tisztül a föl-
olvasás hallatára. Figyel a rabfő, a lelkész, a ta-
nító szavára, intelmére, e kettőben látja a jósá-
gos atyát, a romlott lélek tisztító erejét. 

A munkajutalom a íab munkakedvének éb-
resztője. Kiszabadúlása után ellátják segélylyel. 
Ment a szegény rab a percnyi anyagi gondtól, a 
szégyenletes, lealázó, önérzetet sértő koldulástól! 

A kerületi börtönben iskola is van; kezdő,, 
haladó és polgári osztály. Minden 30 éven alól 
lévő rab iskolaköteles; tanúinak is benne eleget. 



Jó állam gondoskodol mindenről, a haladás té-
nyezőiről, a jó élet hatalmáról! 

Leborúl a rab a lelkész erkölcsi oktatására, 
egyet sóhajt lelkében az isten imádására. Lelke 
tisztül a vallás erejében, szíve emelkedik isten 
dicsőítésében. Dicsőség istene légy elég erős a 
rabiélek erkölcsi nemesítésében, elég erős a jó 
útra való térítésében! 

A helyiség tisztán tartása a rendszer uralma« 
Munkaszobát, zárkát naponkint kisöprik; fehérre-
van meszelve a tisztaság ereje. 

Fürödnek a rabok a nyári évszakban heten-
kint egyszer; a többi évszakokban kéthetenkint 
egyszer. Kitisztulnak a bűn szennyétől a társa-
dalom örömére. Ágyszalmájukat minden félévben 
újjal cserélik föl, a fehérruhákat lietenkint, az 
ágyi ruhákat kéthetenkint tisztával váltják föl. 
Tiszta ágyban fekszik a rab; úr ő a tisztaság ra-
gyogásában. 

Hálózárkákban az ágyak felett kis táblácska 
útyeg. A rab neve, a szabadulás éve, napja van 
benne. Rá néz a szegény mindennap, ez a rab-
nak igazi napi olvasókönyve, olvassa a szabadu-
lás boldogító percét belőle. 

A rab is ember, betegség környezi; a kór-
házban buzgón sürög az orvos, segélyt nyújtva a 
szenvedőnek. Betegápoló a rabtárs, sorsuk azo-
nossága emeli benne a gondos ápolás erejét. Mint 



igyekszik segíteni beteg társát, fájdalmát eny-
híteni a beteg rabnak. Megcsókolják egymást szé-
pen, szeretettel, igazi testvéri érzelemmel. Test-
vérek ők most egy gondolatban, a javulás esz-
méjében, jövőre a bűn, a vétek kerülésében . . . 
A szegény rab súlyos bajában elhal, hullája a 
halottas kamrába kerül. Kesereg mellette ápoló 
rab társa, bánatos könnyeivel ráborul az egyszerű 
fakoporsóra. A szerencsétlen rabnak is van sira-
tója, hü társa volt mindig gondos ápolója. Mire 
a cédula a halál értesítésről a rokonokhoz ke-
rül, az elhalt rab már el van temetve. Temető 
volt élete életében is, most már kettős halált 
szenvedett a szegény! . . . 

Levelez a rab néha, csak hitves, rokon kap-
hat tőle sorokat. A külvilágtól el van zárva; a 
társadalomra halott, csak a közeli vér érdeklődik 
még vele. A levelet az igazgató láttamozza, a 
börtönrendszert titokzatosságában egészben fenn-
tartja. Idegennel levelezni csak kivétel, az enge-
dély a gondolat közlése. Gondolkozik a rab igen 
sokat, életről, szabadlétről. Olykor kap is levelet, 
szíve bánatának érzelméről. A börtön iskola, val-
lásoktatás nemesíti szivét, a javító börtönrendszer 
üli mindennap diadalát. 

Látogatják a rokonok a rabot havonként 
csak egyszer, síró fájdalom rezgi át a kis cellát. 
Hitves, gyermek keservesen zokog, a rabcsaládfő 



bűnbánólag törli siró könyeit. Látod apjuk — 
szól az anya! Gyermekünk homlokán a szégyen-
folt, tönkre tevéd gyermeked nevét, őt a jövő 
sötété kergeti. Nyakába borúi az anyának az apa; 
érzi kínzó gyötrelme fájdalmát, lelke bánatát, édes 
Jó fia szomorúságát! Szomorú fiúi szív, nincs rá 
balzsam, a megnyugvás rá csillapítótag hatliaí. 

Mindhárman átkarolt kezekkel állnak, a kö-
zös érzelem fájdalmában egygyek. A börtönőr 
emberi érzelmében mozog, nehéz sóhajtásában az 
*gaz részvét könnye csillog. Még pár perc az 
örömlátás ideje, tompa zörgéssel bezáródik a la-
kat hatalma. Családfő elszakítva ismét a szerető 
családtól, az egy órai örömórát a szenvedés órája 
váltja föl. Magára marad a rab zárkájában, kínos 
zokogással önmagában. Zokog, sír, könyezik fáj-
óalmában, szerető hitves, gyermek elhagyásában. 

Most tudja, mi a becsület, a jó tett hatalma 
cselekményének súlya, a börtön lealázása. Égre 
emeli síró szemeit, áldást kér istentől elhagyatott 
családjára! 

Lassan, lassan folynak napjai, szivének bán-
kodó érzelmei. Évek tűnnek, röpülnek, reá örökké-
valóság minden perc. Bánkódó életében fölvillan 
a reménysugár, a k e g y e l i kérvény erejében. 

Királyi ünnep, családöröm boldogító napod 
e]jött, elhozád az elzárt ember örömét. Kegyelmi 
kérvény legkegyelmesebben elfogadva, a rab sza-



baci életét visszaadja. Családnak nincs tudomása 
róla, annál fokozottabb az öröm a látásra. 

Erkölcsi javulás, önképzés, munkásság, jó 
előélet, a büntetés felének kitöltése visszaadta ki-
rályi kegyelemmel az apát a családnak, a viszont-
látás kiváló örömének, boldogító tudatának ! 

Királyszó legnagyobb az egyeduralomban, a 
legnagyobb jóságos atya az országban. Ke-
gyelmi tény nemes, a koronában a humánizmus 
ékes, drága köve csillog. Csillogásában fényt de-
rít a hazára, a szép kies Magyarországra. 

A szerencsétlen ember javulva tér haza, 
háznépe, gyermekei bolclogítására. Ölelkezésnek, 
forró csóknak nincs száma, a családfő látására. 
Kérdés, kérdésre, tudakozódás, tudakozódásra! 

A kiszabaclúlt a patka mellett üldögél, körül 
veszi gyermekeit maga körül. Addig az anyjuk 
süt, főz künn, az apjuk örömére, viszontlátására. 
Ülik a családi örömet a szabadság megmentésére. 
Szabadnak lenni de jó, rabnak lenni sújtó. A 
szomszédok serege felkeresi a kegyelem birtoko-
sát, pohárkocintással ülik meg a torát. Szabaddá 
lett az élet, a család, a legfelsőbb kegyelem ne-
mesítő szelleme szálljon reád! Koccan a pohár a 
nagy tál körül, egész^gére a kiszenvedettnek! 
Rab én már — szól ő — többé nem leszek, 
-királyom kegyelme jóságossá tőn. Múlik az óra 
éjfélre, lepihen a kiszenvedett a szabad nyűg-



ágyra. Álmában elvonulnak a jó tett szellemei, 
vallás-erkölcs nemesítő tettei. Másnap pihent erő-
vel a jó embert látja magában, az irhoni rend-
szer, kir. kegyelem büszkeségére. Óh! javító 
rendszer hass tovább, emberiség örömére, javára. 
A zárka lakója kevés lesz a közmorál erőssé-
gében ! . . . 

A börtön házszabálya szigorú, fegyelmi ha-
talom a következménye. Igazgató gyakorolja, 
igazság, emberiesség követelményeivel. 

A megintés atyai hangon történik, fegyelmi 
jegyzőkönyvbe föl nem veszik. A dorgálás már 
erősebb, a szigor jellegével Írásban marad. Kilenc 
fegyelmi büntetés közt legszigorúbb: a lábbilincs, 
karperec, kurtavas, kényszeröltöny és leláncolás. 
A bősz indulat megkapja kényszéröltönyét, a dü-
höngő rab a leláncolás terhét. A fékező hatalom 
kezdi uralmát, romlott lélek alapos javítását. Tom-
bol a rosz indulat a romlott lélekben, ember-
szerető igazgató fegyelmi büntetésében. A kurta-
vas, leláncolás megteszi hatását a rab javulására. 

Útlevelet kap a rab az elbocsátáskor, komoly 
intelmet lelkészétől, tanítójától. Az útlevél a sza-
badság postája, a szabad élet biztosítéka, remény 
a jövő élet jóságára! 

Javúlj ember a jövőben, kerüld a roszat 
t e l j e s erővel. Ne szorulj solia a forró víz-fűtésre 
használt kemencére, sem a magánzárka csendére. 
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Börtönimaterem alakítson át, emberséges érzü-
letre, nemes gondolatra, jó cselekedetre. Ftel-
felhúzógéppel ne szolgáltassák ezentúl ételed, te 
szolgálj családodnak, s ne pedig te neked szol-
gáljanak szúronyos fegyverrel. Fenyítő hatalom 
pallos a kezedben, irtsd kegyetlenül a gyomot az 
örökigazság, személy-, vagyonbiztonság fenntar-
tására. 

Kimerült figyelő tehetségem e kép megírá-
sában, átadom magam a pihenés, édes nyugalom 
érzetének! 

Bün, vétek volt s mindig lesz, az emberiség 
javitása egyik legszebb földi hatalom. Fáradt ta-
gom pihen már — a nyugágyon! . . . 



A boszorkánysziget 

A Tisza folyó pariján elterülő sziget susogó 
nyárfái, füzesei a régi babonák élő tanúi. Az el-
mevilág sötété, a kor fejletlensége. A múlt szá-
zad elején a vakhit, az ész müveletlensége em-
bertelen cselekményekre ragadta az élőket. 1728-ban 
szent Jakab havának 21-ik napján Rózsa Dániel 
martonosi születésü 82 éves agg ember Szeged 
város tanácsának ítélete alapján boszorkányság 
miatt tüzhalált szenvedett. Számtalan egyén tüz-
halállal végezte életét a babona tévhite miatt. 
Szerencsétlen kor, szerencsétlen emberekkel! Az 
emberi ész gyengesége, a míveltség alanti foka, a 
látkör szük volta, s a bumánizmus érzetének-fej-
letlensége emberéletet követelt, ártatlan vért áldo-
zott a vakhitnek, a kárhozatos babonának! A 
'elüldözött ártatlan vér megtermékenyítő a szigel 
talaját, s kinőtt belőle a mai század civilizált 
fölfogása, nemes érzületének terebélyes fája, a 



melynek lombkoronáján csillog az emberszeretet 
lénye, a jó szív érzelme, a fölvilágosodás hatalma 
s az észszerű nemes haladás boldogitó érzete. A 
szerencsétlen kort szerencsés, boldog kor követé 
a század örömére, az emberiség büszkeségére! 

A boszorkányhit tönkre tevé az embert is-
teni eredetében; isteni, természeti jogokat vad 
dühében kegyetlenül taposott elmevilágának sötét-
ségében,- vakliitének embertelenségében! 

Az iskola, a vallás szétszakitá a tévhitet, 
megszünteté a babonát s visszadá az embert ön-
magának! Buta, elfogult emberből észszerű, eszes, 
nemes lény lön a világcivilizáció haladására, az 
emberiség üdvére, boldogságára. 

Boszorkánypörök ma már nincsenek; vakhit 
ma már nem uralkodik; recés árkusokon öreg 
kegyetlenségek fölírva a mai században már nin-
csenek! Fölvilágosult kor, nagy eszmékkel, ideák-
kal a valódi míveltség megteremtésére. A régi 
kor kegyetlensége eltűntével a mai század mí-
veltsége ragyog az emberiség üdvére. 

A sötét érzelem eltűnt, a szívtelenség kihalt, 
a vakliit megszűnt a 19-ik század boldogitására, 
büszkeségére! 

Nemes szív, humánus érzelem, tiszta gon-
dolkozás, észszerű fölfogás legyen e század jel-
szava ; a boszorkányláng tüze megemészté a sze-
rencsétlenség vakhitét, s a lángtüzből phönixként 
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Hámudt föl az istenember fia, józan észszel, ne-
mes akarattal, jó szívvel, alapmíveltséggel s val-
lási érzülettel a mai kor haladására, isten hatal-
mának, jóságos bölcs intézkedésének biztosítására! 

Sötét rémes, babonás kor kerüld hazám, 
városom s adj helyet biztos akarattal az újkori 
•civilizáció hatalmának, átalakító erejének. 

Új kor üdvözöllek a műveltség hatalmában, 
a földi nemes érzelem erejében. Új ember, új 
«érzelem, új szokás századom hatalma! 



A cukrászda. 

Földi édesség tárháza, a Tóth-féle palota., 
földszintjén terjeszkedik termekben a cukrászda. 
Elegáns hely, telve csínnal, sűrűn látogató közön-
séggel. Látogatják sürün édesség érzelmével, ked-
ves öröm érzetével. Baj, hogy tintám már halóban., 
kiszárad gondolatom benne. Jó friss tinta idea 
ébresztő, új életet lehel beléd gondolatom. Néha 
igaz üres a fejem, akkor lesz szomorú az én éle-
tem. Tinta, toll még nem elég, gondolat, eszme-
van elég. 

Szép cukrászda jó szívvel lepingállak, a híd-
téiTŐl lefestelek. Nyüzsög benne a közönség, bár-
sony székeken urak ülnek, földi elégedett-
ség boldog halandója a méltóságos, nagyságos 
cimben. Bájos női fők vegyest ülnek velük, a 
nöhatalom uralmat vesz a férfi sziveken. Pereg, 
a nyelv a társalgás folyásában, női érzelem ural-
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?mában. Földi báj, földi kellem ül az arcokon, nő-
•uralom érzetében. 

Vanilia, citrom, eper-fagylalt járja körül, jeges 
kávé, limonádé asztalra váltva kerül. Mivel szol-
gálhatok — szól a Mariska — a nemes báró 
rögtön rágyújt a szivarra. Óh! a báró nemes em-
ber, daliás szép termetével a nők kegyence. Esz-
méje néha sziporkázik, gondolata pedig elmélázik. 

-A szerelem édessége, a báró úr földi üdve. Cuk-
rászda trotoárján virít a leánder, szép Mariska 
puha kacsójával szakít virágot belőle; föltüzi an-
nak a keblére, a kit sose gondolt volna élet-
örömének. Szomorúság nem bántja jó szívét, jó 
papája gondozza életörömét. Jó leány, jó apa 
kölcsönös szeretetben, apa, leány igaz tiszteletben. 

Belluska cseveg játszi kedvvel, beszédében 
-csillog a jó gondolat. Ideát teremte könyvemhez 
valót, bizon, bizon mondom néha jót. Nők nélkül 
férfi sose vitte sokra, férfi szív nem élénkült 
női gondolat nélkül. Nők ti vagytok a teremtés 
urai, férfi szívek hóditói, emberiség boldogítói! 
Sok bennetek az édesség az élet útain, ember-
haladás uralmának biztosítására. Jó szív, nemes 
lélek a nő hatalma, érzéketlenség a férfi pokla. 
Földi boldogságom aranyos két gyermekem, Em-
muska, Tivike szeretete földi életem. Velük me-
gyek cukrászdába fagylaltozni, édességet velük 
kóstoltatni. Igaz édesség a gyermekek meleg sze-



retete, jövőjük biztosítása, gondos nevelése. így 
vár a jó szülő gyermektiszteletre, odaadó forró 
szeretetre ! 

Le vagyunk hűtve fagylalt erejétől, jólérzés 
hatásától. Ballagjunk haza szép csendesen, mun-
kára készen, jó kedvre. Kedves Mariska isten ön-
nel, a viszontlátás örömére. Édességnek vége,, 
fagylalt hidegétől levagyunk már hűtve! 



g r 

A Széchényi-tér. 

A legnagyobb magyar nevéről van jelölve a 
nagy tér. Politikai irodalmunk teremtőjének felejt-
hetlen nagy neve ragyog a négyszög tér sarkain. 
Szeged közönsége hullámzik a kétsoros platán 
fasorban. Járnak, kelnek, sétálnak. Hat diszes 
párk borítja e tért. Cserjék, fenyőfák, bokrok, 
evelő szőnyegnövény szemléltetik a figyelmes 
nézőt. Szeged legnagyobb, legdíszesebb tere, meg-
telel Széchényi dicső nevének. Igazán szerencsés 
tér. Győzelme biztos, uralma hatalmas. Közigaz-
gatás, justicia, bank, takaréktár, biztosító intézet, 
posta, távírda, államépitészet áll őrként a terjedel-
mes szép tér fenntartására. Söprik eleget, a tiszta-
ság erejében fölelevenül a tér szépsége, meglepő 
volta. A kertész a párkban locsol, a természetet 
hivja új életre, friss üdeségre. A nap forró heve 
lankasztó a növényzetre, lankadó természet vizzel 
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nyeri eleven életei, a tenyészerő üdeségét. Üdeség 
a növényzet eleme, a hőség annak halála. 

A kockakövezeten robog a batár. Csinos 
delnő iil benne. Bájos Margit hajtat vé<2Íg 
lüzes sárga, paripáin. Villogó, szép szemei-
vel széttekint a nézőtéren. Szeme szép világa, a 
földi élet ragyogása! 

Főispán, tanácsnok lépdel' a fasorban, emelt 
fővel, vele született büszkeséggel. A politika járja, 
közdolgok megbeszélve. Az iró jön feléje, kalap-
emeléssel. A politika hatalmának tisztelete meg 
van adva, jó lélekkel, igaz szívvel. 

Tanácsnok barátom szomorú, komoly arcán 
ráncok láthatók. Szive baját meséli, élet gondját 
bizalmasan közli. Denikve az élet zavaros, még 
ha valaki tanácsos. A jó főispán egyet int, a 
szőke tanácsos a vele való távozásra utrakészen. 
Platánus levele zörög a nagy politikára, a jó iró 
pennájára. Kibeszéli a torony titkát, az adminisz-
tráció hatalmát. A jó politika titokkal jár, titok-
tartás jó szolgálatra áll. Titkos politika az iroda-
lomban idegen növény, iró nem szenvedi, költő 
nem szereti. 

Susog a selyemruha a trotoáron, udvarlók 
jobbról, balról ; kedves marnák kedvence, a jó 
partliie reménye. Szerelmes a lányka szive érzel-
mével, csak ö, csak ő édes mamuska, senki más, 
papuska! Szive dobban az udvarlóra, a kijelölt 
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boldog halandóra. Óh szerelem de nagy hatalom 
vagy, jövőtrontó, világfölforgató! Legyözhethn 
erőd óriás érzelmében, világhódító hatalmad biz-
tos győzelmében! Szeress, a kit szerethetsz, csak 
hűtlen ne légy! 

A torony fényórája 9-et üt, ki ki haza nyu-
galomra. Szép lányok tündér álma, szerelmes 
párok boldogsága. Legyetek boldogok az élet vé-
géig, erőlien, egészségben sétáljatok még sokáig. 
Nagy tér ! Szeged hatalma, most távozom, író 
pennám leteszem. A kép nem sikerült, írói vénám 
ezúttal cserben hagyott! . . . 
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A harc képe. 

Felsővárosi nyomásföld, a háború képe, örök-
béke ellensége. E földön a béke olajága nem 
terem, ez a harcztér szelleme. Kór béke után 
törekszel; fegyveres nagy haderőd, óriási felszere-
lésed, gyilkos fegyvereid, ágyúid az integritás sér-
tetlensége eszméjének örömérzettel hódolnak. 
Törekvésed dacára a gyarló ember önző hajlama 
dacol a béke szellemével, letiporja a szelid béke 
boldogságát, s a fegyveres erő földi hatalma uralmat 
szerez e földön, csatát, háborút vív nemzetjogok 
védelmére, alkotmány, trón biztosítására! Óh édes 
hazám, Magyarország, a délibábos és hegyes vidék 
kies hazája, véderőd egyik alkat elemében, a hon-
védségben, e dicső intézményben látod, szemléled 
nemzeti erőszellemed, fajod kitűnő erejét, a ma-
gyar bátorságát, vitézségét, harci kedvét, önérze-
tét, felséges kírályszeretetét, trón támaszát, e dicső 
magyar nép veleszületett rendkivülí erejét! . . . 



Magyar nagy vagy! voltál mindig, leszesz is 
Európa szivében, e sziv m e l e g é t ő l táperőt nyersz 
nagy emberek, nagy intézmények teremtéséhez. 
Magyar kultúra ma európai, világraszóló, a világ 
fájdalma, örömének vegyes érzelmét érzi! Lüktet 
a nagy sziv erejében, buzdul az erő óriási tevé-
kenységében ! A derék honvéd a fegyveres erő 
hatékony része, ügyességében, bátorságában, ki-
váló hadiképzettségében — istennek hála, fele 
része; a birodalom magyar, osztrák erőn nyugszik, 
őszinte házastársak, egymást szerető, tisztelő függet-
len felek. Önálló Magyarország, perszonálúnio esz-
méjével dicső gondolat, irótoll ideája, semmi egyél;». 
Okos ember kivihetlen ideával nem foglalkozik, a 
számerő, emberanyag csekélysége jó házastársra 
utal. A magyar kultúrája világi, emberanyag 
száma nem európai. Kevés anyag hatalmában 
szelleme óriási, fejlődése, intézményei európai; 
fejlődjél gyorsan, hatalmasan szeretett hazám üd-
vére, a magyar név dicsőségére, a magyar király 
büszkeségére! . . . 

Verőfényes nap vezet a harctérre, a nagy 
czéllövészet szinterére. Üget lábam gyorsan hoz-
zád, a honvéd dicső mozdulatának szemléletére 
Dicső honvéd, őrizd hazám, védd alkotmányát, 
területét erős kézzel; neved fényes ragyogása, 
vitézsége, bátorsága, a faj szívóssága, intézményed 
-dicsősége, a magyar nemzet féltett kincse, mindene. 



földilét kiváló öröme. Magyar honvéd! tárt 
karokkal ölel a nemzet, meleg szeretettel szorít 
-szivéhez, hatalmának, dicsőségének alapját, fenn-
maradásának fő, biztos támaszát. A véderőtör-
vény 1868-ban életre hitt, életre hívásod magasz-
tos, dicső, van-e dicsőbb nemzetet, királyt védeni, 
szellemi, anyagi erőt Európa bámulatára, a magyar 
név hírnevére fenntartani? 

Nemzet, király egyesül a dicsőség eszméjé-
ben, a hatalom erejében, hatalmas szellemében! 
Hirnév szelleme száll reája, nemzetre, királyra, 
a vitéz honvédre. Király koronája fényes a hon-
véd nevétől, a honvéd neve ragyog nagy kirá-
lyunk jóságos szeretetétől. Fény van mindkettőben, 
nagy és nemes, a kölcsönös fény szeretetétől 
átszellemül a derék magyar nemzet, a magyar nemes. 

Izzad homlokom, fáradt tagom, a vásárhelyi 
töltésen érkezék a czéllövészetre, a harcászatra. 
Tetterő hivalkodik a munkára, szeretett városom 
•életének hü leírására. 

Hadsereg, — hadtest, — hadosztály, — dandárt 
nem látok, derék honvédzászlóalj harcászati, lövé-
szeti mozdulata, a fegyver puffogása, durranása, az 
ellenség ügyes célbavétele szemléletem tárgya, 
irópennám hálás anyaga. Figyelj szem, gondolat 
ébren légy, figyelő ész éber légy. Sokat látsz a 
dicső honvéden, erős karjában a honvédelmét, 
király, nemzet szeretetét! . . . 



Zöld pázsiton heverésznek, gúlába rakva a 
fegyver, a tikkasztó hőségben izzad a honvéderő. 
Közhonvéd feje pázsiton nyugszik, fegyvergúla 
mellett hever; szerelvénye az ő kedves felesége. 
Pihenő álmában elhúzódik a boldogság képe., 
szép hazánk dicső jövője. Nagyot sóhajt álmában 
a közhonvéd lelke igaz örömével, igaz öröm meleg 
érzetével! 

Ugrik fekhelyéből parancsszóra, vezényszó 
hatalmára. A fegyelem ereje egészben mozdul 
benne, céllövészetre, harcászatra ellenség üldözé-
sére mindig készen. A honszeretet teljes fegyelmet 
biztosít, bátorságot, erőt merít a hon szerelméből. 

Sorba áll a honvéd vezényszóra, délceg ter-
metével. Tölténytáska az elején liúsz lövéssel.. 
Köpenye szivét keresztezi, a jó szivet, mely liőn 
dobog mindig a hazáért, királyért!! . , . 

Kifent bajuszszal stellungba áll, mereven néz 
a vezérre, a dirigáló honvédtisztre. Rézkulacsa 
vele van a szomjúság oltására, idegerő edzésére,, 
nomeg a terhes bornyú kedves viselésére, igen 
szívesen viseli a haza üdvére. Kék zubbony, kék 
sipka, piros nadrág, bakkancs fényesre tisz-
títva. Királybetük ragyognak a fején, a betűk 
fényétől ragyog a honvéd. Linemann-féle ásó az 
oldalán, a fegyver, a hü feleség csillog a hátán. 
Szurony erősítve a fegyverre, készen útra a cél-
lövészetre, az ellenség üldözésére. 



Vezénytiszt ül a lovon, dörgő hangon paran-
csol. Fegyelem érzete száll a szívbe, a derék 
honvédbe. A tábornok tényes ruhájában szemlét, 
tart, vigyáz, őrködik mindenre. 

Honvéd áll sorrendben, pontosság, fegyelem, 
tisztaság erejében. Isten egéhez emeli fénylő kard-
ját a deres ló hátán a vezénylő. Csillog a kard 
kezében a vezetés nagy erejében! Indulj század 
— kiált föl — fél jóbb a vezényszó. Egy test, 
egy lélek a honvéd az ütemszerü menésben. Dél-
ceg paripa vickándozik a honvéd büszkeségében, 
vezető tiszte nemességében. 

Kibontakozás négy részre, a tüzelés kezde-
tére. Csend, nyugalom, jól czélozni, ügyesen az 
ellenséget célba venni. A ki ügyes, előnyben van, 
jól célozva lőni, a honvéd ereje, a találás győ-
zelme, ellenség tönkretétele. Tedd tönkre az ellen-
séget vitéz honvéd, hazám ellenét, veszedelmét. 
Löjj biztosan, találva mindig, vedd célba édes 
hazám ellenét! Sokat szenvede e nemzet, baját, 
bánatát már kiheveré, újélet napja ragyog az 

-egén, a boldogság, szerencse csillaga, új élet fé-
nyes napja. Szerezz babérkoszorút a honvéd 
névre, édes hazám hü védőjére! . . . 

Az ellenség két ezer lépésre megjelenik. 
Papiremberalak százai mutatkoznak. Nyomul, nyo-
mul a honvéd előre, a magyar név dicsőségére. 
Trombitaszó a távjel szava, csak akkor löjj, ha 
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találsz, hangzik a levegőben. Vigyázz, vállra — 
szól a vezény — a honvédre. Eloszolva térdre 
hullnak a rajvonal mentében. Ropog a puska a 
kézben, sivít a golyó a levegőben. Füstfelleg kö-
veti a durranást, üldözik az ellenséget. Drúm-drúm, 
puff, puff, dúrr-dúrr hallik a levegőben, a levegő 
reszket, honvédsziv melegül a bátorság tüzében, vi-
tézség erejében, hazaszeretetben. Tönkre tenni ellent, 
ki hazát támadja, porig alázni, ki magyart zavarja. 

Raj-vonalban előre, támcsapat jő segélyre, 
hazát védeni, ellenséget tönkretenni hideg vérrel, 
halálmegvetéssel! Rajvonal egylépésnyi távolra 
egymástól, egy-egy osztály közt húsz lépésnyi 
távolság. Lassú csatártüz két tölténynyel, üldözi 
az ellent bátor vitézséggel. Ropog a lövés, sivít 
a golyó a levegőben. Derék honvéd, bátor kar, 
védi hazám, nemzetem. Egy eszme hatja át a 
honvéd keblét, a hír dicsőssége. Erős karral védni 
1 lazát, alkotmányt, nemzetjogot, trónt, királyt! 

Rajössztüz keletkezik, ellenség közel, szu-
rony ugrik a fegyverre, a támadás erejére. Zárt 
osztagok mutatkoznak — hallik a szó a segéd-
tiszt ajakáról. Figyel a honvéd a vezényszóra, 
ropog a puska az ellenségre. Száguld a honvéd-
tiszt a sárga lovon, fővezénylö szavát hozva. Tom-
bol az érzelem ádáz düvel, tönkre tenni ellenséget. 

Lapúl a fő a pázsiton, a test fektében, há-
túi álló térdenállva célba veszi biztos kézzel az 



ellenséget. Hull az ellen, vére piros, ember halát 
száza bőven, a honvéd gyors tüze szabdalja a 
bősz ellenséget. 

Kürt szava rohamra szólít, szuronyszegezve 
ra j ta ; rajta, rajta vitéz honvéd, a győzelem di-
csőségére ! Ellenség legyőzve, hála a magyar név-
nek, a bonvéd dicső nevének. Győzelem ragyo-
gása, a harc sikere, a haza megmentve! Éljen a 
kar, mely védte, éljen a honvéd, a haza örömére! 

Tömörül a zászlóalj, fordúl vissza dobper-
géssel, olvassák össze a halottakat, a szánandó-
sebesülteket. Meghallak ők hazaszeretetben, lán-
goló érzelemben. A Megváltó áldást terjeszt el-
esett honvéd emlékére, boldog mennyei életére ! 
Szegény honvédsebesült hordágyon nyugszik 
kínzó gyötrelemmel. Gondos orvosi segély nem 
hiányzik, a beteg testére, siralmas életére. Kötö-
zik a sebét, a. vitézség dicső jelét, a bátorság, 
vitézség, honszeretet helyét! 

Mell, hát, fejseb van elég, súlyos sebesülés 
bőven. Vége a harcnak, céllövészetnek, a haza 
megmentve dicsőséggel a vitéz honvéd erejében. 

Isten áldja hazámat a honvéd név dicsősé-
gében, hazám jövőjében. Indúl haza a honvéd 
nyugalomra, fáradt tagja piheni a harc fáradalmát! 

Béke szelleme légy velünk s őrködjél bol-
dogan e hazán. Haza virúlj, légy nagy és dicső!.... 



A Tisza-szálló. 

Grand Hotel Tiszának nevezték el a jó ma-
gyarok. Tisza szelleme a szállóig is elér. Politi-
kája a szállót is uralja. Mindenütt ott van ö 
Magyarországon, a hol az ország boldogitásáról 
van szó! Ez a szálló első Szegeden. Uralja az 
eleganciát teljes fénynyel. A Széchenyi-tér egyik 
fő büszkesége. Az árvíz után épült a város tár-
sadalmi életének emelésére. Előzékenység, finom-
ság a belseje. Pincérek elengedhetlen tulajdona. 
Impozáns épület, egy emelettel elölről. Hátsó 
részén már a második emelet is uralja a vendé-
gek kényelmét, 

Bejárata meglepő. A vestibülle-ben, az elő-
csarnokban a király gyönyörű mellszobra vörös 
márvány talapzaton nyugszik. A királyi család 
arcképeitől fény derül a szobákban, serkentve-
hazaszeretetre a trón iránt! Kapus szobájában 
54 számú szobák kulcsai a táblán nyugosz-
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nak. Várják kíváncsian a vendég érkezését. Csen-
getyü billen, kocsirobaj elhal, utazó beszáll. Kapus 
rögtön végzi munkáját. Bérszolga, pincér, szoba-
leány sürgése, forgása a szálló ereje, hatalma. 
Előzékenyek a vendég iránt, szolgálatkészek a 
kiadott parancsra. Előkelő utazót az emelet egyik 
díszes szobája fogadja. Mattdiófabútor, majolika-
kályha, fekete márványmosdó, légszeszcsillár költői 
harmóniát kölcsönöz a szobának. 

Utazó lepihen, a pihenés iidílő. Fölébred 
rövid álmából, Magyarország boldogsága ragyo-
gott képzeletében. Fehérmárvány lépcsőkön végig 
terülő szőnyegen halk kopogás hallik. Kellnerek 
futkosnak rajta a szolgálat teljesítésére. Szolgálat 
jó borravalót teremt. Jó borravalóért sokat elbir 
a pincér. Pincérség a vagyonszerzés alapja. Fürge 
lábam az emeletre vitt. Hosszú egyenes folyosó a 
szobák hosszú sorával. Kis díszterem a plafon 
aranyos tirádáival hirdeti a szobafestészet fejlett-
ségét hazánkban. Ez a bálák étterme. Kipirult 
báli, aranyos női arcok a nyugalom színét itt 
nyerik vissza. Étterme ez a művészetnek is. 
Wilhelm, Rossi hegedűművészek világ-zsenialitása 
még most is ott ragyog a falakon. A Ilekmann-
féle quartett-müvészek is itt remekeltek. 

A hol van kis díszterem, ott nagynak is kell 
lenni. Nagy a kis fogalommal váltakozik az 
életben. A nagy díszteremben találom magam. 



Óriási nagy csillár súlya nehezül a plafon ere-
jére. Bálák, koncertek helye ez, néha bankét is 
járja benne. Szeged jó urai követválasztási előér-
tekezleti mozgalmat is rendeznek benne. Denikve 
az országos politika a Tisza-szállót is uralja. Ellen-
zéki pártnak itt nincs helye, a szabadelvüség szabad 
szelleme lengi át a nagy termet. A terem négy osz-
lopa, s a tizenkét felső páholy a közjogi kiegyezés-
nek feltétlen híve, a nagy terem lelkesül olykor-oly-
koi a szabadelvű politikától és fénylik az eleganciától. 

Sürgöny csillingel — egyszer! Szobapincér-
nek szól. Szolgálatkész pincér a jelre fut, végzi 
teendőit. Bend mindenütt — pontosság honol a 
hotelben. Az én lakóházam volt ez a liőtel tizen-
kilenc napig, idegbajom kergetett ide. Kipihentem 
magam a magán életben. Egészségem, kedélyem 
hamar megjavúlt. Idegesség uralja a jelen száza-
dot, idegesség mindenütt! 

Frakkos pincérek, takaros szobacicusok és 
lusta vérű bérszolgák vegyest váltakozva szalad-
nak a folyosókon. Szolgálat az első, jó borra-
való követi a végét. Egész haditanács sokszor a 
szolgálat kiosztásában. Hótelistának lenni — ne-
héz gondolat. Terhes feladat, elbírni, elviselni 
nem könnyű. Az életpályák jövedelmező forrása. 
Pincérek fejedelme: a szálló-tulajdonos a tár-
sadalom mindig ismert alakja. Sok emberrel érint-
kezik, sok embert kell ismernie. 
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Besétálok az étterembe. Négy oszlopon nyug-
szik a tágas, keresztbe szögelő terem. Asztalok 
hosszú sora. Villa pengése, a kalán csöröm-
pölése, a Berndorfi-gyár finom fehér tányérainak 
egymáshoz való ütödése élénkséget kölcsönöz az 
étteremnek. Díszes étlap fokozza a közönség ét-
vágyát. A szolgálat pontossága kielégíti az étvágy 
hiányát. Én igen keveset eszem. Az élet bajai ét-
vágyamat elrontották. Hiába van az asztalkészü-
lék csínnal elébem téve, étvágyam ingere nem 
fokozódik. 

Borkimérő helyiség, hűtőszekrény, Becheaux-
féle tányérmelegítő készülék a hotel előnyére 
vallanak. Nagy uraknak itt is van külön étkezési 
helyük. Nagy úrnak születni szép gondolat. A 
chambre separée ritkán telik még vendéggel. 
Díszes, négyszegletes tágas szoba kiváló ele-
gánciával. IIt még az ételnek is külön az íze. És 
ezért a különlegesség érzete uralja a kis termet. 
Hiába! Jólét urának lenni igen szép gondolat. 

A szálló nagy személyzettel bir. Kis rege-
ment a szolgák száma. 82 pincér, csinos szoba-
cicus elég nagy szám. A lutriba még betehetők 
Kihízott két csapos és a pincemester a szálló 
erejének földi hatalma. 

Egy-két ugrással a konyhában vagyok. Óriási 
nagy tűzhelyek szolgáltatják az ízletes jó étele-
ket. Sürög benne a cselédség nagy raja. Ételek 
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párolgása homályt derít. Párolgó ételgőz a látké-
pességre leverőleg hat. Szakácsné keze billen s a 
felhúzó gép röpíti az ételt a magasba, a terembe. 
Jobbról, balról hűtő kamrák. Az ital csak hidegen 
jó. Kellő hidegség üdítőleg hat a testre. Az evés, 
az ivás az élet egyik fő eleme, élet öröme. 

Már a géppincében vagyok. Az Egger-féle 
villany gép este ugyancsak működik. Kápráztató 
fényt derít a kávéház előtt való mulatótérre. 
Aranyos női fejeket ragyogóvá tesz. Különben a 
szép, bájos női fő természetétől is ragyog s át-
szellemül tőle a férfi szív, a mit a női kedély 
mindig ural és uralni fog mindig. 

Pincéből föl a kávéházba. Csillog a tény-
től. Hosszúkás nagy terem, oszlopos mellékhelyi-
séggel. Tekeasztalokon pattog a labda. Dákók 
nagy számától rezeg a levegő! Kényelmes bársony 
ülőszékek ázsiai kényelmet biztosítanak. Ki egy-
szer beleül, nem kívánkozik hamar otthagyni. 
Fogasokon lógnak a felöltők, a kalapok. Érdekes-
séget kölcsönöznek a teremnek. Barnamárvány 
kerek kis asztalokon nyugalommal szörpölik a 
kávét. Doktor, fiskális, kereskedő, hivatalnok egy-
forma nyugodtsággal iszsza. 

Asztalokon járja a kártya. Korunk vesze-
-delmes szenvedélye. Káláber, piké, tárdli uralmat 
vesz a játszókon. Kéz asztalra csap, s az ellenfél 
beadja színét. Hiába, sok ember kártya nélkül 



nem tud élni. Én mindig rosz kártyás valék. Egy-
szer becsapott a- veszteség, s már évek óta nem' 
hódolok ez emberi szórakozásnak. Forgatom a tol-
lat a kártya helyett nemzetem, városom javára. 

• Kávéház trónja: a szép kaszszirnők helye, 
vendégek itt hódolnak a női uralomnak. A mágoni-
fából készült menyezet alatt imponál a kaszszirüö 
csinos feje. Mindenkinek tud valami szépet mon-
dani. Kaszszirnőnek lenni nehéz gondolat. Csinos 

\ 
kis csokrocska díszíti a kaszszirnő keblét, s kelle-
mes illatot terjeszt az udvarlók közé. Ez illat engem 
is kábulttá tesz s nem tudok már írni. El veled 
toll, pihenj holnapig s írd meg a jövő számára 
a város másik szállóját, a minek neve: Európa! 

Az óra üt, a szem csukódik, s mély álom 
nehezül lelkemre, gondolatomra s aluszom a bol-
dogok álmát! . . . 



A városi színház. 

Művészetében él a nemzet, nyelvében, szo-
kásában. Irodalom, művészet, nemzetek uralgó 
ereje, a jövő dicsősége. 

Impozáns épület a város dísze, lelkének, 
nemzeti érzületének fő büszkesége, a jövő fejlő-
dés biztos záloga. 

A Stefánia sétány nyal szemben terjeszkedik 
büszkeségében a művészet hódító szelleme, aka-
raterejének nemzetboldogító tudata. Határolja négy-
szögben Bástya-, Vörösmarty-, Vesselényi-, Deák 
Ferenc-utca Thália fényes templomát. Nagy nevek 
környezik a művészet gondozó házát, éberen őrizik 
a szellem értékes tanyáját. Nagy nevek ragyo-
gása fényt derít a művészetre, elevenül, fejlődik 
benne boldogítón a művészet szelleme! 

Szellem légy éber, gondos, szorgalmas min-
dég, nagy erőd hatását nemesülve érezze a magyar. 

Fellner és Helmer fővárosi építészek tervez-



lék, Jirászek és Krausz szegedi vállalkozó építé-
szek a szép terv szerint kivitték. Ötszázezer forint 
építési értékében, óriási szellemvagyon rejlik alko-
tásában. Szabados a szenátor, költő hü gondozója, 
a közvetlen felügyelet fönntartója. Költő, művész 
hasonfogalom, a születésben nyert szellemerő 
hódításában! Gondozza szépen, nemesen, ügyel 
reá éberen. Aranyos csecsemőjét gondosan neveli, 
féltékenyen őrzi. Művészet drága kincs, közvagyon 
népek, államok diadalra vezető hatalma. 

Épült 1882/3-ban, Ferenc József apostoli 
király újrateremtő szózatában. Emelte a város 
közönsége a magyar színművészetnek. 

Be van vésve márványtáblába arany belükkel 
a király neve, a legnagyobb müvész-pártoló. Nevé-
nek látása a művészet, szelleme, hódító ereje. 
Felséges nevétől ragyog a színház eleje, áldásos 
kezétől a színművészet hatalma. 

Hatalom mindkettő, még pedig nagy, a ma-
gyar nemzet boldogsága, dicsősége. Királyszóra 
szárnyra kel a művészet, zengő szavára ébred a 
nemzet. A másik márványkövön Tisza Lajos kir. 
biztos neve, hü támogatója a koronának. Város-
alkotó erejében osztozik Pálfy, a jó polgármester. 
Arany betűt kapott a jó szív örök időre. 

A művészetnek is van néha szomorúsága, 
de több öröme, életboldogsága. Pusztító tííz fel-
•emészté 1886-ban, Thália gyönyörű templomát 
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porig alázá. Csakhamar fölépült sírjából, a pusztító 
tüz hatalmából! 

Előcsarnok igen csinos, félkörben mozog a 
művészet szelleme. Forogj egész körben a magyar 
javára, életének boldogságai'a. 

Művészet tápláléka a pénztár, sürög, mo-
zog a közönség a jegyért. Vaskorlát közt juthatni 
hozzád te pénztár,- művészet napi kenyere, napi 
élete, fő gyámolítója. Üres gyomor rosz talaja a 
művészetnek, ambíciót rontó, erőt vevő. 

Gőzzel fűtik az előcsarnokot a közönség 
kényelmére. Akkor lloreskál a művészet, ha benső 
melegség járul életeleméhez. Kedélymelegség az 
iró, a költő, a művész eleme, virágzó hatalmuk 
biztosítéka! 

Én a művészetet fejénél kezdem, a karzat 
szemléletem első tárgya. Karzat a színház keze, 
a köznapiság sürü tapsa, kezdő színész buzdítója. 

Itt már nincs szükség ruhatárra, bár van, 
felső ruháját, esernyőjét mindenki maga tartja. 

Tilos a dohányzás a színházban, a művészet-
nek egészséges jó levegőre van szüksége. Jó le-
vegő testedző, jó művészet dicsőségszerző. A 
művészet, végcélja a dicsőség, nemzetre kiható 
elismerés. Civilizált államok nagyok akkor lesznek, 
ha nagy irókat, művészeket teremnek. 

Padláson nyolc víztartály nyolcszáz akó vízzel 
őrködik gondosan a művészet nemes, drága értékén. 



Karzat köröndben számos, ülőhelylyel, ülő-
fényezett fölhúzó székekkel. Ruganyos az alja a 
csettenés elkerülésére. Művészetnek csend kell, 
nyugalom, a kiváló hatalom csendben tenyész! 
Vaskorlát előtte a lépés biztonságára, szintén a 
nyugalom, csend biztosítására. Háta megett az álló 
hely, egyszerű fakorláttal, legjobban megfelel hazai 
színészet életének. Egyszerűsége olyan, mint a 
színészet pártolása, közönséges puhafája a két 
hatos találmánya. Pártold nemzet a színésze-
tet, az ország egyik nagy hatalmát. Nyelv csino-
sul, gondolat, eszme erősbül a művészet emelé-
sében, pártolásában. Szegény ember kunyhója a 
karzat álló helye, mégis látogatottsága a művé-
szet emelése. Karzat telve jobbára, páholy, kör-
szék, zártszék ritkán, a nép szegénye örül a mű-
vészetnek. Gazdag, jólét, nyisd ki telt tárcádat, 
pártold teljes erővel, emeld magasra a hazai 
művészetet. Haza boldogsága ezt kívánja, a szel-
lem ereje ezt követeli! 

Tűzjelző kerekségében fityeg a falon, éber-
sége a veszélynek. Őrködő szelleme a művészet-
nek, drága alkotmány megmentésének. Tűzoltó 
laktanya kapja a láng első szavát, a városháza 
a jajkiáltást. Jobbról, balról vízcsapok, hidiau-
tokkal, égő láng ellensége, rögtöni elnyomója. 
Művészet kincse féltve vagyon, biztonsági appa-
rátus percre kéznél vagyon. 
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Freskó képekkel ékeskesdő plafonból lenyes,, 
aranyos cirádák közt ereszkedik a nagy csillár-
Fénytengert áraszt a színházban. Hatvannégy 
lángját villanytelep gyújtja, a művészet szellem-
szikráját vaslánccal fölhúzza és lebocsájtja. 

Első emeleten vagyok már hosszas szemlém-
ben, figyelő eszem fáradtan jár. Sok lépcső ugrás, 
erős szívdobogás, idegrontó, igen fárasztó. Leírá-
som ereje nem hagy nyugton, figyelésem tovább 
kutat. 

Cukrászda aranyos tükrökkel, fehér ara-
nyos plafon virág díszítésekkel. Művészet édes-
ségét itt találják, örömtelve harapdálják a cukor-
kát. Színművészet nemzetre édesen hat, érzelmet 
nemesít, gondolatot erösbít, nyelvet terjeszt, 
szépít a magyar javára! 

Első emeleti páholy vörös székkel 23, má-
sod emeleti 16, és a földszinti 16 szám uralja 
az értelmiséget. 

Király páholy az emeleli páholysor közepén, a 
páholyok királya, fejedelme vörös imponáló dí-
szében a játéKra figyel. Piros bársony a belseje, 
hazai színművészet lelkes fejedelmi ereje! 

Szeged ünnepe fényes volt a színház megnyi-
tásakor, zsúfolásig telve volt a hívott közönségtől. 

Diszlámpák fényénél erösebb volt a korona 
fénye, a hü nép szeretete, a művészet hóditá 
szelleme! 
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Jóságos király kényelmesen ül bársony karos 
székében, uralkodó felségében fölelevenül a hazai 
színművészet hivatása, nemes ereje. 

Mindenki rá néz a jóságos atyára, a „lesz" 
szó boldogító hatalmára! 

Aranyos női fők disztoilette-ben, férfiak pe-
dig teljes dísz magyarban. Felejthetlen fényes 
ünnepe a szinháznak, örökké emlékezetes a király 
látása. 

Hallatszik a remekprológ a színpadról, síri 
csend követi a gyászoló Szeged nagy fájdalmát! 
Szabados prólogját szavalja Nagy Ibolyka, mély 
érzelemmel, telve gyászszal, régi Szeged bánatára! 

Bánatában felkiáltj a a költővel: 
„II}' veszteségre n incs ír, nincs v igasz ! 
Szétdúlt kebellel mint hajótörött, 
Keserg fölötted gyászba öltözött 
Népein, kiáltván: ez a föld enyém ! 
S ráborolni nincs már több r e m é n y ? ! " 

Cseng a szó tovább: 
„Temetni kell ma a halottakat! 
Csak zúgj, csak s írj! széthul l t a nagy család, 
Mely az ezret hetvenszer lépte á t ! 
Csak zúgj. csak sirj! nincs már többé Szeged! 
Ölts gyászt hazám! sirass meg e n g e m e t ! 
Hirem de nagy! hirem de szomorú! 
Fejemen a halotti koszorú !" 

A prológ híres szavalója könyet csalt a sze-
mekbe a nagy királylyal, a jóságos fejedelemmel! 
Szív, érzelem mély bánatba merült, az elhúzódó 
romkép, a régi Szeged sirató fájdalmára. 
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A kép igen sötét volt, árvíz, pusztulás, ro-
mok, szétdúlt családi tűzhely és síró hajléktalan 
ártatlan gyeimekek. Védtelenek könyörgését meg-
hallá az isten, s küldé azonnal vigasztaló rész-
vétét. A részvét angyala képben húzódik, s Hu-
nyadi Margit zengzetes szavaiban a prológ gyöngy-
szava hallik. A levegő is a vigaszszó érzelmére 
rezeg, királyt, közönséget mélyen megindít. 

A gyász bánatába vigasztaló részvét vegyül: 
s a prólog imígyen szavall: 

Anyák szíve árváidért eped, 
S nerii árva többé árva gyeimeked ! 
S a kit Isten, mint földi őrszemet, 
Maga helyett a nép fölé emelt, 
Kiválaszlá őt milliók közül, 
A nagy, a szent célokra eszközül, 
Hogy az legyen mi Ő: uralkodó, 
Vezérleni s teremteni tudó." 

s zeng a szó tovább: 
Nézd a király áll a romok lelett. 
Óh mily dicső, fö lséges , i s teni! 
Királyhoz mé l tó kéj: teremteni! 
Kimondani a nagy je lszót: l egyen! 
És látni, mint mozdul m e g a tetem." 

majd végül zendül a részvet vége: 
Remélj Szeged! nem cyprussal jövök, 
Múlásod éjszakája nem örök, 
Majd megvirad, az ige testet ö l t : 
Szebb várost hord jövőben itt e f ö l d ! 

Húzódik a kép, a föltámadás képe, az újjá-
alkotott Szeged nagy város szép képe hü né-
pének örömérzetével, újszellemének fényével. 
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Ismét szól a pi'ólog, Szeged hálájában az újjá-
születésért : 

Nagy vagy király! szavad alkot, teremt, 
Akaratod hazámnak a jelent 
Uj korszakká tevé, két osz lopot 
Emelvén tel védü l : törvényt s jogot. 
A te „legyen" szavadra let tem én, 
Mult árnya már, a honnak uj remény. 
Óh hintsd az áldást! hogy hazám ve lem 
Erőben, fényhen gazdagabb legyen, 
S te lész dúsabb, ki a nemzet-kebel 
Minden csepp vérével rendelkezel, 
Miként ama dicsők, kik hajdanán 
Világ sorsát intézték ő s B u d á n ! 
Koszorút adjatok! harsogd ve l em 
Millióid szívével n e m z e t e m ! 
Harsogja sík s bérc, mit ajkam kiált: 
Isten segítsd meg, áld m e g a királyt! 

A felséges úr szobra koszorúzásakor velőt-
rázó éljenzés tör a keblekből, férfi, nő egyaránt élje-
nez, éljenez !! A theater-parée lázba jő, szem szára-
zon nem marad, a kócsagos díszföveg razza a 
levegőt, tombol az érzelem az alkotó király iránt. 
Gyöngéd női kezek fehér keszkenőjüket lobog-
tatják, férfiak állva mind kardcsörtetve, föveg 
lobogtatással dörgő hangon éltetik a királyt. Óriási 
éljenzés, leirhatlan örömzaj, puha kezek csatta-
nása, a kendők élénk lobogtatása a királyt is meg-
hatja, hü népének odaadó, meleg szeretete, a dynasz-
tikus érzelem ragyogó fennsége, a romjaiból föl-
támadt nagy város látása csillogó könyet csalt 
szemébe. Ez a köny drága köny; a nemzet 
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szeretet könye, a magyar igaz szeretete. Légy áldva 
jó király alkotásod szépségében, szülővárosunk 
-erejében, a nagy Szeged boldog jövőjében!! . . . 

A szemle tart tovább. Kalauzom fáradt, pihe-
nőre int. Lábam erős, birkózik a szemlével, a 
látás erejével. Folyosókon, lépcsőházban, kijá-
ratoknál biztonságilámpa gyertyával, a légszesz 
esetleges kialvásánál lesz használatban. 

Földszint hat vasoszlopon nyugszik, a reá 
nehezülő felső páholy, zártszék súlyával. 

Hetvennyolc a zártszék a földszinten, kétszáz-
negyven körszék tizenkét zsölleszékkel. 

Színpad előtt zenekar játszik harminchat 
személylyel, kottatartók nagy számával, a lámpák 
világító fényével. Gixert csinálni nem szabad, fül-
érzék rontója, az ének zavarója, kappelmeiszter 
szégyenletes megrovása. 

Úgrom a színpadra kalauzom segélyével, 
szélességre hat öl, hosszára tizenkettő. Vas-
függöny félig felemelve, a csavargép munkájára. 
Könnyen húzzák, eresztik a gép hatalmára. Hátsó 
színpad kisebb mint az első, 3 öl széles, hét öl 
bosszú. Látványos színdarabok előveszik olykor-
olykor, a kis vasfüggöny mozog is ilyenkor. 

Zsinórpadlás a színpad fő része, hatalma 
ereje, a játék sikere. Itt van mennydörgő, eső 
és villanycsapó, a színjáték szükséges eszköze. 
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Lelógó kötelek sokasága, díszállványok nagy 
száma, óra fityeg pontosan a falon, üveggel fe-
dett tűzjelző ügyel a biztonságra. Sarkokban víz-
kádak a veszély hárítói, két fecskendő, vizes 
pokróc, tűzi csáklyák, vízcsapok a biztonság őrei. 

Őrködjél továbbra is a hazai művészet szel-
lemén, édes hazám, városom üdvére, büszkesé-
gére ! irodalom, művészet nagy erő, hódító hata-
lom, urald jó szeretettel boldogítva a hazát . . . . 
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A Szeged-Csongrádi Takarék-
pénztár. 

Szellem és anyag nagy hatalom, kiváló si-
kerek eredményé. Szellem uralja az anyagot, anyag 
a világegyetemet. Anyagnak hatalma földi, szel-
lemnek uralma földi, és mennyei. Halhatatlan-
ság anyagban nincsen, anyag ereje porlik, málik. 
A szellem világa isteni, tartós a világ végéig! 

Anyag most veled foglalkozom, pénzváltó, 
kötelezvény, jelzálog táncolj elmémben, a nemzet 
anyagi jólétének előnyére, népszabadság fejlődésére \ 

Hasznos vívmány a takaréktár, benne a 
világitó fáklya a takarékosság. A ki takarékos, 
garasait megőrzi, keresményét megbecsüli, élete 
boldog és nem fájdalmas. Alapvetője vagy anyagi 
haladásnak, hatalmas emeltyűje a józan fölfogás-
nak. Életedet igazgató szakavatott tollal megírta, 

9 

I 



bajodat, örömedet, jelentékeny forgalmadat ügye-
sen leírta. 

Alapitá 1845-ben a boldogult Klauzál Gá-
bor Csongrádmegye volt országos képviselője, az 
első felelős kormány minisztere. Érdeme, hogy a 
negyvenes évek pusztító uzsoráját megölte. Alap-
tökéje 50,000 írt volt, 100 frtos részvényekre 
kibocsájtva. Alakuláskor a tervezett 500 részvény 
biztosítva lön, sőt túljegyzések is történtek. Ala-
kuló közgyűlés 1845. ápr. 3-án megtartva Klau-
zál elnökségében. 

Danne (Dáni) Ferencz volt a jegyző, a ma-
téria forgatója, az alakuló közgyűlési jegyzőkönyv 
vezetője. Pályafutás megkezdve, reménynyel telve 
a város közönsége e hasznos intézmény jövőjé-
ben, a város szellemi és anyagi fejlődésének eme-
lésében. 

Felmayer Antal volt az ideiglenes pénztárnok 
a közbizalom alapján. Tekintélye gyárának, vagyo-
nának ereje volt. A választmány is megalakult 
előkelő polgárokkal, köztük O s z t r o v s z k y Jó-
z s e f , városunk kitiinő íia. Somogyi Antal is benne 
volt, a tudós, Deák, Horváth Mihály benső ba-
rátja. Bankó hullás nagy volt, a betét egyre nö-
vekedett. Fejletlen hitelviszonyok miatt jó hitelű 
kereskedőknél helyezték el a heverő pénzt, a 
ropogos bankót. Bezzeg nálam nem hever, sok 
lába van nálam, kiugrik zsebemből sokszor aka-
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latom ellen. író, művész rilkán takarékos, tudja 
isten miben rejlik oka, tán a szellem uralmában, 
az anyag kicsiségében. Jó isten a megmondhatója, 
én nem tudom, mi az oka. Árva lelkem bűntelen 
benne, csekély keresetem elfogy kezemben. 

Az intézmény eszméje terjedt fokon kint a 
közönség körében, emelkedve, izmosodva. 1846. 
év első mérlege hasznot mutat, 402 frt 33 kr. 
csinos képében Ejnye! kis összegecske de kedves 
vagy a takarékosság szelleménél, áld ez téged 
büszke önérzettel a haladás, vagyonosodás fejlő-
désére. Igaz, hogy osztalékot a részvényesek nem 
kaptak, bagatellel nem foglalkoznak. A tartalék-
alap biztos, jó, szép asszony személyében is. A 
szép asszony tartalékalapja: erénye, szivjósága, 
nemessége, gyermekei szeretete. Jó férj ebben leli 
örömét, földi boldogságát! 

A következő üzletév eredményt mutat, 2 frt 
29 krral gazdagodott a részvényesek zsebje. Volt 
öröm izráelben, a választmány kebelében, a köz-
vetlenség hatása az osztalék képében. 

Szomorú napok álltak be, önvédelmi harc, 
forradalom, szellem, anyag sirásója, életképessé-
gének ez volt első próbaköve. Zavaros állapot, 
pénzpangás, kin és jajgatás, nemzetjogok megtá-
madva, lábbal tiporva, magyar kéz erősen harcol 
szabad eszmék, jogok kivivására. Forgalom szű-
nik, az intézet működését három napra leszállitja. 
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Az intézet kölcsönt ad, nemzeti kormánynak, vá-
rosnak, tizezer forintot megszavaz, kifizet. Szomorú, 
szomorú nap következett. Az anyag égboltján 
vörös betűkkel van jelezve 1849. jul. 31-ike. 
Gróf Cziráki János császári biztos 19,067 forint 
30 krnyi magyar bankjegyet széttép, megsemmisít. 
Részvénytőke háromnegyede a forgalmi tőkéből 
elvonva, sújtó, kínos hatás az üzlet élétére, va-
gyonára. jövőjére. Hézag látszott, elég sajnos, az 
intézet vagyonerejében. 1850-ben rendkívüli gyű-
lés segített a bajon, huszonöt forint utánfizetést 
rendelt, a veszteség pótlását az 1849 —1852. 
évek jövedelmei fedezték. 

A javulás hajnala már 1853-ban beállott 
Osztalék fizetve évre 7 írttal. A humanizmus ér-
zete föllobbant a maga erejében s 1856-ban meg-
alakult a „vagyontalanoktára." Szegény sorsú, 
iparos, s más foglalkozású liusz forintig kölcsönt 
kapott garancia nélkül. A jólét leszált a szegény-
séghez, s homlokon csókolá az emberies segély 
nemes erejével. Istápolni szegényeket kötelesség, 
emberi feladat! A szegény örült a garasnak, a 
segélynek, szíve örömével hálát mondott a jó te-
remtőnek ! 

Pénz, erő az ötvenes évek végén volt mái-
elég, intézeti ház még nem hirdeté külső uralmát. 
Pénz, ház nélkül, vagyonerő épület nélkül csonka 
intézmény, csinos ház anyagerő mellé jó feleség. 
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-A jó feleség eljött szépségében, jóságában s 1864-
ben a Széchenyi-tér észak-keleti részén emeletes 
csinos házban mutogatta magát. 

A háztartás is megvan, alkalmas berendezés-
sel, intézet gyarapodása most már teljesen bizto-
sítva. A kitűnő feleség drága kincset hozott, a 
tisztviselők szaporodása megtenné a nyugdíjala-
pot. A szorgalom fáradalma a nyugdíjban aggkori 
boldogságot lát, élhetés reményét a tehetetlen kór-
nak. Gyermeksereg gondtalan öröme a szülő 
kiérdemelt nyugdíja, agg napok vigasztalója, ki-
békítője ! 

Az 1863-ki év nyugdíjalapot teremtett a 
hivatalnok s övéi biztosítására. Nem akart hátra-
maradni a magán ember, a közembertől, állam, 
várostól. Ellátás, nyugdíj biztosítva van, mun-
kálj hivatalnok buzgón, szorgalmasan. Erő ke-
zed hatalmában, anyag egyszerű kezelésében. 
Jó direktor mellett könnyű a vitel, tisztakezü mű-
ködésnél üdvös a siker. Siker légy mindig üdvös, 
kezelés tisztakezü. Magyarország, sajnos, korrum-
pálva látszik, sikkasztások és egyéb bajok, öngyil-
kosság napi rendén. Takarékos élet, józan mér-
séklet, szolid élet segíthet a bajon, a nemzet, 
kormány büszkeségére! 

Az abszolút kormányhatalom zaklatta az in-
tézetet, a szabad fejlődés, eszmék egészséges tala-
ját. Benne élt a város anyagi ereje, virágzott az 



ipar, kereskedelem. Az abszolút rendszer fojtó 
gőze terjedt tovább, szabad eszmék irtására, 
nemzetjogok tiprására. Az intézet tartolta magát 
a szabad fejlődés, magyar szellem, jó hazafiság 
erejében! 

A közjogi kiegyezés végre elérkezék Deák 
nagy eszére, a nemzet örömére. 1867-ki év neve-
zetes a király, korona, nemzet őszinte kibékülé-
sében. Alkotmányjog visszaadva, szabad gondolat, 
szabad szó, parlamenti kormány a maga felelős-
ségében, szabad alkotmány a maga teljében. Isten-
nek hála, hogy így vagyunk, magyar alkotmányunk 
üdvére, Magyarország boldogságára ! Új korszaka 
nemzetünknek, jogok, új eszmék hatalmának, a 
lángszellem eszének köszönhető, meg a király pá-
ratlan jó akaratának. Szerető nép királyával, jóságos 
király hü népével a földi szeretetben összeolvadt édes 
hazánk javára! 

Az alkotmány visszaállítását a nagy természet 
is melegen üdvözölte. A szabad természet is hó-
dol az alkotmány uralmának. Arany kalász, bő 
termés kedvező kiviteli viszonyt teremtett, s az 
1868/9. években a jó gazda örült a kiváló ter-
mésnek. 

Termő erő akár szellemi, akár anyagi, hatal-
mat jelent, nagy célok elérését, kiváló eredmények 
létrehozatalát. 

Újítás, új eszme, a század jelszava, törek-
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vése. Haladás előre, kor követelménye! 1873-ban 
a pénzintézetnél a camerális számvitel megszűnt, 
a kettős könyvvitel vette át a szerepet. 

A bíráló bizottság szeme éles, látása erős a 
váltó elfogadásánál. Aláírás kötelez, ertékkapás 
nem kifogás, bíró ítél, marasztalva egészben. 

A jó barátság mai napság a váltó aláírásnál 
kezdődik s ugyanott elvégződik. Jó barát ritka, 
értékében drága kincs, olyan mint a fehér holló, 
ritkán jelentkezik. 

Materiális korunkban jóbaráti érzelemre 
ritkán akadunk, haszonlesés, számítás, önérdek 
az egész világ! 

A szív, a kedély nevelésére kell az iskolá-
ban fő súlyt fektetni, ész erejét szivérzelemmel 
kell fejleszteni. Esz, szív nemessége az ember 
ereje, jó tettek forrása, nemes cselekedetek alapja. 
Az író ész, és érzelemmel születik, esze, szíve min-
dig együtt jár. Emberiség érzelmeit rajzolja szé-
pen, átérezve hűen visszaadja. Téves azok nézete, 
kik azt állítják, hogy az irók, művészeknél az ész 
az érzelem rovására dolgozik, mindkettő egyaránt 
működik nemes, jóra, az igaz szeretetére. 

Zseniális ember érez nemesen igazán, tud 
igazán szeretni, eszméért lelkesülni, nőt imádni, 
szeretni. Okos ember, hidegen számító ész, eszére 
mindig, szivére ritkán hallgat . . . 

Napibiztos üldögél csendesen. Firkantja ne-



vél a könyvbe. Állók serege lepi el az előtermet, 
ki és beviszik a pénzt, az anyag kiváló elemét, 
•ló pénztárnok pápaszemmel mozog, a korláton 
túl bankópénzeket olvas. Bankó az élete, eleme, 
hivatalával a jó fizetése. 

Drága kezét dörgölgeti, ujjait a vizes spon-
gyával nedvesíti. Háromezer forint — a név el-
kiáltva, gyorsan olvas, biztos kézzel, számítani 
utána nem kell. 

Könyvek halmaza az álló asztalon, doppelte 
buchfülirung a gondterhes fejekben. Vasszekré-
nyek kettős kulcscsal, ellenőrző hatalommal. Ma-
téria jöjj el velem másvilágra, a szellem világába. 
Csak akkor lesz az anyag hatalmában hódító, ha 
a szellem, érzelem hat át likacsain. 

Egymagában mindig kevés az erő. Frigyre 
lép vidéki intézetekkel. Visszleszámítolás az erő 
megosztása, összeköttetés szaporítása. 

Szomorú napjai is valának az intézetnek. 
Öröm bánattal jár. Szaladnak, futnak az emberek, 
kiki pénzét követeli. Fölfüggesztve működés bizony-
talan időre. Kormány támogatása készen, pénz 
budapesti bankoktól rendelkezésre. A bizalom 
erősbül a szegény ember szivében. A kivett belé-
teket visszafizetik a takaréktárba, a vagyon tár-
házába. Aprít 7-én a működés teljes, alapos és 
biztos; a takarékosság szelleme erőt vesz a szí-
veken. Bakják be a bankot,, rakás számra, pa-
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raszt számra. Igazgató örül a rendnek, a jó név-
nek, hitelnek, őszinte bizalomnak. Bizalom érzete 
szállt a szivekbe, kormánysegély nem kellett, a 
rendelkezésre állott hitelt igénybe nem vette. 

Bizalom az élet aranya, szeretet az élet vi-
lága ! Asszony bizalom ritkán arany, leginkább 
ezüst, főképen réz. A ki bízik csalatkozik — így 
szokott ez lenni az életben. 

Részvénytőke, tartaléktőke, pénztárállomány, 
betét, váltótárca, jelzálogkölcsön, előleg, értékpapír,' 
pénztári utalvány befejeztelek, bár nem irtam ró-
latok, milliók forgalma tudva van, Írásom nélkül is. 

Anyag ereje liozz városomra fényt, derűt, 
jólétet, boldogságot! . . . 



A zsidó-templom. 

Minden vallás boldogít, ha hiten alapul, hinni 
azt, a mit ember eszével még felfogni nem tudott. 
Híveid száma elég, vallástartás szelleme leng ben-
ned, jó izraelita ragaszkodni igazán buzgó szív-
vel vallásodhoz. 

Régi épülete a városnak, 1843-ban épült a 
hívek adományából. Lőw Lipót a boldogult főrabbi 
1850-től 1875-ig hh'deté benne az isten igéjét, 
magyar szellemmel, érzülettel. Híres zsidópap vala, 
életében büszkesége Szegednek. 

Korona-utca élénkül ájtatoskodók seregétől, 
tódul a templomba a hívők nagy száma, áhítattal 
telve. Előcsarnokban kézmosás járja, tiszta lélek 
földi tisztasággal járul az Úrhoz! Karzat elkülö-
nítve férfiak, nők részére, ima, biblia-olvasás, pré-
dikáció képezi az isteni tisztelet lelki anyagát. 

Falon függ az emléktábla, a halottak forduló 
napját jelzi, szomorú forduló emlékét a bátra-
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maradottaknak, a család fájó keservének. Öröklét 
a ti honotok már drága halottak, csendes pihenő 
öröktanyátok kegyeletes érzelemben él e földön 
jó szívek emlékében. 

Amott a gyüjtőperselv falba illesztve, szegény-
ség, nyomor üldözője, házi szegények Ínségét 
eloszlatja a fillér jótékonysága, emberbaráli jó 
szívek nemes adománya. 

A zsidóság hitsorsosa iránt nemeslelkü, ál-
dozni kész mindenkor, üldö- i a nyomort telhető-
leg, emberiség boldogító földi üdvére. Gyüjtőper-
selyben koppan a fillér, a nyomor, inség kergetője, 
liáziszegény meleg ételt, szükséges ruházatot kap 
belőle. Jó, nemes persely liumánizmus fénylik 
benned, szegény sinlödök istápolása és a nyomor 
gyermekei tanítása, kellő képzése, iskoláztatása a 
te földi célod, dicséretes, nemes földi erőd. Persely 
erőd nagy, legyőzlietlen! Világszeretet, embervonza-
lom, istenilisztelet kegyeletes érzelme ragyogóvá tesz 
hitközség boldogságára, édes hazám szép jövőjére! 

Hull a fillér; hull-hull de gyorsan, sokaságá-
ból forint, százas lesz; kész nyomor, inség, rög-
töni kergető; inség fájdalmának hü oszlatója, az 
éleinyomor keservének gondüzője. 

Isién dicsőítve a jótékonyság boldogító szel-
lemében, buzgó hívő igen boldog az alamizsna-
adás emberi nemességében, a jótett földi üdvében. 

Templomban ég az emlékmécs, a jó istennek, 



mennyei hatalmának fényes mécse, élő mózesval-
lásúak szomorú napja, a holtak halálának forduló 
napja. Kis réztáblán mutatja a nevet, a kiszen-
vedett élet, porhüvely fönnmaradó nevét, élettárs, 
gyermek, rokon, barát fájólag néz rá, az elszállt 
jó lélek szép nevére, földi jóságára, életében a 
jó nemes emberre! 

Bánkódik az érzelem a név látásában, a 
kegyelet nemes érzelmében. A plafonról lóg a 
mécs, halvány fényt derít istenházában. ísten mé-
cse nem halvány, vakítón ragyog emberiség földi 
üdvére, kimondhatlan boldogságára! 

Templom hajója telve ájtatos hívekkel, kalap 
fönntartva dicsérik Jehovát, a nagy istent, a nagy 
mindenséget. Főoltár fölött kórus énekel, isten 
dicsőségéről, az ország boldogságáról zeng a 
karének. 

Zsidófaj magyar érzelme, hazafisága oltáron 
ragyog, oltár homlokzatán két oroszlán magyar 
koronát, magyar király felséges földi érzelmét, 
hü alattvaló rajongó szeretetét tartja, elágazó fény-
sugarakban a Mózes könyve, a tízparancsolat, 
fényi k. buzgó valláshívők szent érzelmére. Szent-
szckiény zárja magába Mózes öt könyvét tizenkét 
példányban. Pergámenre van irva a földi bit 
uralma, túlvilági boldogsága. 

Oltár előtt áll a kántor, mennyezetes széken 
ül a rabbi, karzaton zeng az ének Jehova dicsői-
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tésére. Szószéken hallik a szó, pap prédikál hit-
ről, nemes erkölcsről, magyar hazafiságról, jó 
magyar vagy te zsidófaj édes hazám boldogságára» 
Hazafiságod igazi, nemzetszaporító, fenntartó, ter-
jesztő, légy mindig igaz magyar, szép hazám őre, 
lelkes védője. Alkotmány, királypár szerelme ve-
zessen, boldogítva hazámat, világpolitikus ne légy 
soha, nemzetérzelem a te kedélyvilágod, magyar 
nemzet hőn szerelme a te igaz földi érzelmed. 

Forrj egygyé egészben magyar társadalom, 
állammal, hazafiságod nemes érzelme ismert már 
a hazában. Magyar polgár vagy te is, szabad 
polgára szabad államnak, e haza szült téged is 
magyar érzelemmel, magyar király meleg szere-
tetével. 

Zeng ajkadról a nemzet, ország dicsősége, 
rezeg a levegő isten, király mennyei, földi tisz-
teletéljen. Fiszhármonika kiséri a karéneket dalla-
mába 11 egyház, haza dicsőségére! 

Jeruzsálem pusztulását siratod, keserged, 
gyászdalodbari énekeled. Magyarország most már 
a te édes lionod, ezért dobog, ver melegen a te 
szíved. Jó szív az élet alapja, tenyész benne szép, 
jó, nemes. Jó hazafiság, honszeretet a magyar 
izraelita fő éke, földi létének legfőbb büszkesége. 

Templomodban öröklámpa ég, benne a ma-
gyar hazafiság fénye ragyog, magyar zsidónak 
születni szép gondolat, magyar érzelmet terjesz-



teni nemzeti erény. Gondviselés öröklámpája égj 
soká, benne vallás-erkölcs, jó hazafiság, nemzet-
szeretet lángja lobog, éjjel-nappal égsz ájtatos 
hívők buzgalmára, földi boldogságára, magyar 
hazám boldogulására. 

Zsoltár éneke hallik, Mózes imája száll az 
égbe, könyörög magyar zsidó földi életére, földi 
üdve meleg érzetére. 

Örökkétartó Isten, te teszed hamuvá a ha-
landót, szavadra újul az ember — szól az ének! 

Istentiszteletnek vége, oszlik-oszlik a hívők 
serege, haza ballag szép csendesen, vallás tartva 
igaz érzelemmel, leborul a vallás embere Isten 
félelmében. 

Templom, istenháza, egyház légy a zsidóság 
őrködő szelleme, magyar szellem fénylő vezére, 
király, nemzet igaz büszkeségére!! . . . 



A kir. büntető Törvényszék. 

Büntető hatalom, fénylő igazság Marstér büsz-
kesége. Bőkus városrész büszke rád, épületed 
impozáns volta, az arany igazság hirdetője. Világ-
eszmét hirdetsz, arany igazság szárnyán lebegsz, 
haza, trón, város boldogságára. Díszes palota igaz-
ság diadala, fénylő világában üldözve bűn, vé-
tek, magyar jogszolgáltatás díszére Wagner fő-
városi épitész terve szerint épülve. 

Fehérmárvány oszlopokon nyugszik a val-
lató földszint, vízsgálóbirák szobáival telve. Szu-
ronyos fogházőr stellungban áll, sápadt arcz, be-
jeg kedély, fogolyélet felügyeletére. 

Vizsgálóbíró vallat igazság üdvére, ]ó élet 
örömére. Bün tárháza a vallató szoba, szegény 
iogoly javító háza, a rosz hajlam villámhárítója. 
Terhes a vallatás, vizsgálóbíró izzad, gondolko-
dik, fárad, bünteti — vétség kinyomozásában, lel-



kiismerete fölláugol az igazság hatalmában, ügyes, 
fogas kérdés a tett kiderítője, fogoly életének le-
nyügözője. Fogoly szemét lesüti, lelkiismerete 
éled, jó élet érzelme kibeszéli belőle elkövetett 
cselekménye büntetendő voltát. Beismer mindent, 
igazság győzelmére, jogszolgáltatás örömére. 

Anyag bőven a vádlásra, bő matéria a vé-
delemre. Közvádló és védő észszerű működésé-
ben rejlik az igazság végczélja. Sok a gyom, a 
mit pusztítani kell, sok a bűnös, kit védeni kell. 
Érzi a fogoly, a rab a lélek furdalását, a Iáin 
nyomását, sóhajtó lelkében érzi az élet szabad-
ságának elvesztését; szabad élet boldogító tudat, 
tiszta lelkiismeret nemes gondolat. 

Század szelleme terhes a bűntől, irtsd erő 
a gyomot az igazság hatalmára, biztosítására. Kór 
lelkiismerete tág, becsület csak külső, becsület 
látszata uralgó fők élénk kedvencze. 

Vagyonszerzés, pénzgyüjtés, haszonlesés min-
denütt, ideális célok mellőzve, matéria a társa-
dalom élete, telve bűnnel, pénzszerzéssel. Eszköz, 
nincs válogatva, végezél: a pénz, csak pénz, te 
drága érték, érted élnek, dolgoznak a köznapi 
emberek, a jó mindennapi filiszterek. Becsület 
látszata megvan, zsíros koncz szedve, fényes ál-
lás üdvözölve, ez ám a hatalom igazi ereje. 

A szövevény hálója titkos, lángész látja csak r 

látásának nincs határa, nyilt szemlélő a kártyák 
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kiosztásában. Beteg a kór igazán, nagyon jó köz-
vádló a hatalom. 

Fényes czirádájú teremben folyik a végtár-
gyalás. Hallgatók nagy száma lepi el a sürü pa-
dokat. Siti csend uralja a termet, igazság védel-
mére, hatalmára. 

Hosszúkás zöld asztalnál ülnek a bírák. Ko-
molyság ül az arczokon. Vádló, védő szemben 
lévő kis zöld asztala, vád és védbeszédek hang-
zatos tanyája. Emelkedőben az ülő padok, korlát 
választja el a bíráktól. Hallgatóság ügyel, figyel, 
élénkül az elnöki kérdésekre, kíváncsiság érzelme 
hozta ide, ebbe a szép palotába. 

Piros függöny gördül az ablakról, nap fé-
nyétől védi a birót, pedig a biró fényt keres, 
földi fényt az igazságban. Kőoszlopokon nyugszik 
a terem vége, ágaskodnak a hallgatók, a ke-
resztkérdés hatására rezeg a szív érzelme. 

Bizonyítás befejezve, beszél a közvádló, sújtó 
szavában hallik az igazság hatalma. Eskületétei 
előzi meg a közvádló beszédét, tanú szívére te-
szi kezét istenre való esküvéssel. Elhangzik az 
eskü, ügyész beszél szaporán, kemény vádat emel 
a bűnös életére. 

Védő szava hangzik, egyéni szabadság ol-
talmára, dörög a hang erősen jogi érvek halma-
zával, védi a szerencsétlent emberi hatalmával, 
születéssel nyert szónoklatával. Szónoklat erejét 

10 



átkör adja, hatását csengő orgánum szolgáltatja, 
író, szónok születik, eredeti gondolattal, tudo-
mány anyagát uralja széles látkörével. 

Jeles védő szellemben nyeri uralmát, tudo-
mány anyag feldolgozását, a per látkörét: okos 
mnber látkörét tanulmánya szabja, tanulmánya 
határolja. Okos emberből soha se lehet jeles 
védő, köznapi prókátor marad mindvégig, csak 
lángész, szellemes ember ural tudományanyagot, 
törvényt, jogot! 

Gsemegí szellemében tánczol a paragrafus, 
közvádló, védő elméjében, belefárad a vád, vé-
delem az igazság keresésében. Alkotásod, a kódex, 
nemzet öröme, te pedig vagy mint kódifikátor a 
nemzet büszkesége. Európa lát világszellemével, 
rendkívüli alkotásod erejével. Százados mulasz-
tás helyrehozva kodifikált büntető törvény erejé-
ben. Védő belőle meríti anyagát, alkotásod va-
lódi hatalmát. Jó a kódex a bűntett üldözésére, 
tiszta kézzel objektív igazság elérésére. A biró 
lelkiismerete az igazság biztosítéka, a kódex szi-
gora a jog hatalma, törvény diadala. Mérséklő-
hatalom van benne lerakva, jó biró a tett mér-
véhez a büntetést kiszabhatja. 

tíün, ártatlanság nem fér össze, kerüli egy-
mást borúra, derűre. Arany igazság urald e föl-
det, üldözd a bünt telhetőleg. Kódex legyőzhetlen 
hatalmad a földi jóság óhaja, fia mindig erős 



maradsz a jog védelmében, igazság keresésében, 
áldást hint rád a nemzet elismerése, dicskoszo-
ríit fon a magyar homlokodra. Magyar homlok 
ragyogj a jó tett fényétől, veled született lova-
gias jellemed erejétől. 

Közvádló munkád legyen kevés közmorál erős-
bülésében, szellem, anyagi élet nemes fejlődésében. 

Ember kedélye derül a jóság szellemére, 
becsület-jellem, jó szív emberlény üdve, jó cse-
lekmények tiszta forrása. 

Éber légy büntető hatalom jogok védelmé-
ben, pajtáskodás sose legyen kenyered. Rettentő 
hatalmadat örökigazság védi, világzászló az em-
beriség haladásában, fénylő hatalom a világ for-
gásában, milliók imája hü támogatásában. 

Bünbánólag ballag a fogoly czellájába, el 
van zárva a külvilág zajától. Gondolkozik a tu-
lajdon szentségéről, szomorú lelke tisztító tüzéről. 

Javultan hagyja el celláját, társadalom örül 
-a javulásra, belátja töredelmesen botlását, elkö-
vetett rosz hibáját. Nemes lélek, jó szív embe-
riség fenntartó, fejlesztő, jóra, igazra kitartó; bün-
tetés javít a jó uralmára, a ragyogó igazság fé-
nyes diadalára. Juszticzia államok alapja, embe-
riség üdve, boldogsága. Emberiség haladása a 
jó erkölcserejében van, fejlődése: a jog, a törvény. 

Jog, törvény uralma lengjen a hazán ma-
gyar név dicsőségére! 



• • I 

A városi községi elemi fiúiskola. 

Az elem parányokból áll. Gyermeki serdü-
letlen ész itt nyeri alapnevelését. Ez az élet 
alapja, a jövő miveltség fundamentuma. Egy eme-
letes épület, melyben a gyermeki ész világa dereng. 
Egyszerűsége a gyermeki serdületlen észszel ve-
tekszik. Az ész világa ebben még nem ragyog, 
csak halvány sugarát veti a jövőre. A felsőbb-
nevelés teszi azt gyakran ragyogóvá! 

Kis múzsafiak látványa meglepett. Nagy sür-
gés, forgás az osztályokban. Mindegyik előtt egy 
könyv, az élet abc-je. Szorgalmasan tekintenek 
a könyvbe és a tanítóra. Szeretnek ők tanulni, 
e szeretetükben ők nagyok. Jól van ez így. Élet 
alapja ebben leli magyarázatát. Nagy elmék, nagy 
emberek ennek köszönték emelkedésüket. Ha az 
alap jó, az épület is erős. Nekünk magyaroknak 
erős nemzeti épületre van szükségünk. Az elemi 
iskolában feltaláljuk a helyes oktatási rendszerű 



A népoktatás Magyarországon 1868. óta 
rohamosan halad. Szellem fegyvere legyőz. Ez a 
csinos emeletes épület engem is legyőzött. Láttam 
benne sokat, nemeset és fölemelőt. Az épület 
685 • ölön fekszik. Jókai, Eötvös és Zrínyi 
nagy nevektől elkeresztelt utcák körítik. Nemcsak 
a zsenge tanulók, hanem maguk a tanítók is 
tanulnak. A díszes, öt szekrényben elhelyezett 
tanítókönyvtár arra vall. Ötszáz negyven kötet 
szolgáltatja a tanítónak az ismeretek tárházát. 
Nevelés-, tanítástani, gazdasági, szépirodalmi és 
történelmi müvek díszkötésekben hevernek az öt 
szekrényben. Az a jó tanító, a ki maga is tanul 
folyvást, mint a jó pap. 

Igazgatósági irodában a nagy Széchényi arc-
képe figyelmeztet a nemzeti jó alapnevelésre. 
Ezt az épületet 1883. okt. 16-án a király nyitotta 
meg. Legmagasb megjelenése alapját veti meg a 
nemzeti miveltségnek. A jó király, a nagy feje-
delem, a nemzet fénylő koronája mindenütt ott 
van, serkent, búzdít a miveltségre. Nevének alá-
írása a nemzeti miveltség biztosítása. Az ásvány-
tani és növénygyűjtemény a kicsinyek értelmi 
fejlettségéhez van szabva. Szép az ifjúsági könyv-
tár 320 kötettel. A gyenge serdületlen ész ebből 
deríti alapismereteit, ismeretszomját. 

A mátrikulát pontosan kezelik 1870-től. Tdő-
v p l hány kiváló elmének lesz ez régi kincse! A 



pereámenszerü látogatási könyvben a felség j ó s á -
gos neve tündököl. Első ember a király! az iskola 
könyve is hirdeti!! 

Tanácskozó terem fizikai gyűjteményével, 
kitömött állataival, ragadozó madaraival és vízi 
szárnyasaival imponál. Egyszerű, hosszú faasztalr. 
pár székkel, a falon elnyúló vasfogas az egy-
szerűség igaz voltát hirdetik. A falon léghúzó is 
van az egészséges lebegő fönntartására. Az a 
6 éves gyermek, a ki az elemi osztályba ide kerül,, 
gondos tanításban részesül. 

Bementem az első osztályba, hallgatni a 
fejletlen gyermeki ész nyilvánulását. A kicsinyek 
fölugráltak helyeikből. Elemesen köszöntöttek. 
Kezdetét vette a kérdezés. Van két párhuzamo-
sító első osztály 70 — 70 tanulóval. írni, olvasni 
10 hó alatt megtanulnak. Ugyancsak hajtogatták 
az a-b-c-ét. Öröm volt hallgatni. A ki az abc-ét 
eleinte jól megtanulja, az később a z ét is értel-
mesen fogja kiejteni. Végig jártam az osztályo-
kat. A 3-ikban több németajkú tanulóra akad-
tam. Eljöitek ide magyarul tanulni, zengzetes 
nyelvünket elsajátítani. Lám a magyarosodás mi-
kép terjed. Bizon szép és elragadó! Mind a hat 
osztályt megszemléltem. A termek tiszták, egy-
szerűek. A gyermeki ész megtalálja benne a 
maga természetes fejlődését. A fehér meszelés, a 
fal fehérsége javítólag hat a tehetség fejlesztésére.. 



A fehérség szemlélete ébreszt, a sötét szín nézése 
lankaszt, lehangol. Ezt én tapasztalatból tudom 
s érzékeim vezettek erre az igazságra. Tehát 
minél több fehérség legyen az iskolában, annál 
több tehetség fog helyesen fejlődni a haza javára. 
Vegyék ezt figyelmeztetőül a hivatott szakférfiak. 
A 3-ik osztályban egy igen értelmes fiúra talál-
tam. Európa térképe előtt állt, kis mutató pálcá-
val kezében. Kérdésemre Európa térképén hazán-
kat mutatta. Lám kedves fiam! Ha te lennél 
Európa, hol lenne benned Magyarország? A kis 
ártatlan szívére mutat. Ez lenne az. Nó édesem 
biit dobogjon a szíved nemesen a hazádért. A 
kis fiu elértett s örömtől sugárzó arccal tekin-
tett reám! 

Számhatározók, ok- és célhatározók egész 
seregétől a fejem egészen megtelt. Mikor én tan út-
iam, akkor a nevelés még gyermekkorát élte 
Magyarországon. Ma a G-ik osztálybeli tanuló 
szépen kiforgat a nyelvismeret alapelemeiből. A 
magyar kuliura erős s a boldogult Trefort mes-
terével, b. Eötvös Józseffel ugyancsak dolgozott. 
Kérdésemre, hogy ki akar felelni, helyeikből a 
gyermekek fölugráltak. Egy maradt ülve, a sze-
gényt beteges állapota szegezte ülő helyéhez. 
Feleltek értelmesen, talpraesetten. Sok szónoki 
erővel beszélt. Lelkem örült, gondolatom izmo-
sodott s érzelmem nemesült. Trefort szelleme 



elér idáig. 0 rá ért mindenre, még az abc-ére 
is! A parlamenti nagy szónoklatnak az abc az alapja. 
Mikor végig jártam a hat osztályt, a két párhuza-
mosító osztályt üresen találtam. Üresség van te-
hát iti is, csakhogy ez az üresség nem a tanitás 
eredménye. Az 540 tanuló elfér a hat osztályban. 
Jövőre van kilátásunk, hogy ez az üresség is 
betelik. 

A kicsinyek szeretnek szabadon mozogüi. 
Mozgás az élet, az élet megszűnik nélküle. Test 
fejlődésére mozgás kell. Tornászásban található 
ez föl. Kicsinyek eleget tornásznak. Terem nagy-
sága impozáns. Nyújtó vasrúd, mászópózna, függő, 
fekvő lajtorja, gyürühinta, kötélhágcsó, úgrómérce, 
stb. a gyenge gyermeki erő fejlesztésére szolg álnak. 
Ép testben erős a lélek ? Száz tanuló elfér benne. 

Az életben mindenki mulaszt. Nincs ember, 
a ki elmondhatná, hogy sose mulasztott. Én 
legalább bokros teendőim dacára is mulasztok. 
A tanulónak is mulasztani kell, mert ö is ember. 
A mulasztási napló fölcsapódott előttem. Sok 
róvatos könyv ez. A kis emberek fájdalmának 
tárháza. A kis picik elgondolják, hogy ez a könyv 
nem jó reájuk. Bele kerülni könnyű, kimászni 
belőle nehéz. Mikor a könyvbe néztem, ők nem 
néztek rám. A mulasztás szégyenérzetet ébreszt. 
A szégyenérzet elárasztott. Becsaptam a könyvet 
— a gyermeki szív egyszerre fölvidámult s a 
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ragyogó szemek sugárfénye lövelt rám a bánat 
kimerültével! Most már ők egyenesen néztek s 
nézték bennem az igazi jó gyermekbarátot. El-
hagyom ezt a csúf könyvet a kicsinyek örömére 
s nem nézek bele többé. Ők többé nem fognak 
mulasztani!!! . . . 

Egyszerre a rajzteremben voltam. Egy nagy 
hosszúkás terem ábrákkal telve. Elfér benne száz 
piktor. A kis rajzolók serényen dolgoznak. Figye-
lemre méltó a hangjegytábla is, énektanításra 
használva. Az osztálytanítók maguk oktatják az 
éneket. Ének a bánat eloszlatója, a vígság öröme, 
mely a játszi gyermeki szívet jellemzi. A mit a 
gyermek tanul, tanulását öregségében is követi. 
Kicsinyek szépen írnak is. Egyik-másikból idővel 
ián író is lesz. A gondolat írva jó. Az irkák 
tiszták, csinosak. A szépíró tanító érdeme. 

A gyermekek iidülö helye: a befásított ud-
varkert. Csengetyli szóra ide szaladnak, üdülői, 
pihenni, s játszani — a homokban. Orgona, cser-
jék díszítik az udvari kertet. Faiskolára is gond 
van fordítva. Gyermeki ész itt piheni ki a tanu-
iás fáradalmát. Pihenj gyermeki ész a jövő bol-
dogságára! Távozásomkor sajnáltam, hogy nem 
lehetek ismét tanuló. Vasoszlopokon nyugvó elő-
csarnokon távoztam az alapismeretek házából, 
sokat-sokat, szépet álmodva az abc nagy fontos-
ságáról. 



Ránéztem még egyszer a csinos külsejű 
emeletes épületre s az én aranyos fiamra gon-
doltam, a kedves, csillogó eszű Tivi fiamra. 
Alapismeret vezéreljen a boldogság útján a hala-
dás szelleme!! . . . 



\z elemi és polgári felsőbb leány 
iskola. 

Szív, érzelem tanyája, nemzetfaj emelése,, 
magyar faj terjesztése, magyar kultúra fejlesztése« 
Nőnevelés, képzés a nemzet kenyerében élesztő, 
magyarfaj ereje, a haza mindene. A vízár u j 
palotát emelt a Feketesas-utca és Tisza Lajos-
körút mentén, díszes emeletes épületben, kiugró 
szeglet toronynyal. 

Tornyos iskola a neve, alapismeret, közmí-
veltség az életeleme. Tágas termekben ülő pa-
dok, lányok ülnek rajta, fogas az oldalon, mappa 
a falon. A tanító magas helyen, zeng ajkáról a 
képzésszó, szó megrágva, még kiejtve, foly az 
előadás szépen. A fekete tábla büszkélkedik a 
sarokban, kréta, spongya forog kézben, az is-
meret bővül szépen. Gyermeki ész fejlődik, fel-
nőtt elme élesedik. Tanító, tanítónő öröme, élet-



hivatásának lelki öröme, czéljának földi gyönyöre. 
Lelki gyönyör a nevelés, földi élvezet benne a 
müvelés. Művelni elmét nemesen, észt, elmét 
fejleszteni ismerettel. Az élet a nagy iskola, ta-
pasztalás benne a tanító. Köznapi elme látkörét 
tapasztalás tudomány adja, lángelmének szüle-
tése szolgáltatja. 

Figyel, ügyel a szóra a tanulóleány kedves 
szülő örömére. Igyekszik szorgalommal, össz-
hangzó míveltség szerzésére. Szép, jó, igaz eszme 
fogamzik szívében, a haza boldogítására. Ma-
gyar nőnek születni szép gondolat, magyar mí-
velt nőnek lenni hazafias tudat. 

Gyermek, felnőtt sereg ül az osztályban, 
nyitóit könyv előtte, síri csend a teremben a fe-
gyelem erejében. Szem olvassa a betűt, betűben 
a fogalmat, fogalomban a gondolatot. Hány gon-
dolat találkozik össze, hány eszme ül a szíven. 

Nőtanitó gyengéd keze, finom bánásmódja, 
kiváló érzéke, érzelem átültetése, a tananyag jó 
ismerete, közlése, a lányok jövő míveltsége, éle-
tük biztos alapja. 

Nevelés, oktatás nemzetczél, államerő, vég-
ezel. Nemzetek akkor lesznek nagyok, ha az is-
kola, a nevelés alapos. Álmíveltség nemzetbaj, 
súlyos betegség, jó doktor kell hozzá. 

Magyar leány előmeneteled legyen kitűnő, 
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szorgalmad nagy, kitartó, magadviseleted példa-
szerű, édes hazám örömére! 

A Feivel-féle ülő vaspadon tanuld meg mi 
az ember, szeretni emberiséget, hazát, királyt, 
nemzetet. Nagy feladat vár rád a jövőben. Jó 
anyának lenni igaz nemes érzelemmel, gyerme-
ket szeretni, gondozni, nevelni, jó hazafivá tenni! 

Az iskola a házi neveléssel együtt jár, egy 
nyomon halad, közös az út a czél felé, nemzet 
jólét, míveltség nagy czélja felé. 

A tanító így lesz boldog, magyar nemzet 
igy lesz nagy és dicső. Oszlik a leánysereg az 
iskolából, haza ballag az édes szülőházba. Gyermek 
örül a szülő látásán, csók repül el a szülő aj-
kán. Kölcsönös érzelem boldogsága, érzelem ne-
messége, gyermek, szülő öröme, földi legmagasz-
tosabb élvezet. 

A tanulás ösztöne, szorgalom hajlama, elő-
menetel jósága — a szeretet érzelmét nagyban 
fokozza, a szülőnek isteni temploma, a tanítónak 
földi üdve, hazámnak pedig legdrágább köz-
kincse. 

Közkincs köve csillogj fényesen, magyar ne-
velésügy ragyogj szépen. így lesz a haza bol-
dogsága elérve, nemzet ereje, büszkesége, szel-
lem, anyagi jóléte emelve. 

Nevelés lobogtasd zászlód magasan, a ha-
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iadás lengő zászlaját hatalmasan. Fölírva reá 
aranybetükkel nemzetkultura, a magyar boldog-
sága. Nemzet sose veszett el, ha alapos mívelt-
ségre fekteti jövőjét, akaratát, tetterejét. 

Tornyos épület századokra hirdesd a rní-
veltség erejét, világboldogító nagy eszméjét, a 
város, nemzet javára. Erős köved dacoljon az 
idő tógával, szellemerőd hódítson századokra, 
város, a jó szülőváros büszkeségére ! . . . 
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A szeged-alsóvárosi apácza-leány-
iskola, 

Szent áhítat van benned, szobraid mutat-
ják. Áhítat száll irópennámra! 

Hitfelekezeti iskola katholikus szellemben, 
Jézus Krisztus dicsérete az intézet szelleme. El-
tűnt, itt azt ne keresd, ott fenn van az égben, 
a számodra visszaszerzett éden. Jézus a tanitó-
mester szobra áhítat érzelmét kelti, Szt.-Máté 
szelleme a kisdedeket hozzá engedi. Szt.-Péter, 
Szt.-Pál, Szt.-István, Szűz Mária szobraitól élén-
kül az intézet, áhítat érzelme száll a tanulók 
szivébe! 

Úr félelme, a bölcsesség szelleme, imádkozó, 
tanuló gyermeknek szobor emelve. Halhatatlan 
lön kis korában, a piczi ész erejében. Csodás 
alkotása teremtésnek, fejletlen ész már hallhatat-
lan! Nagy költök, Írókkal versenyez, érdcmko-



szomja száll fejére! üdvözítő mint kertész meg-
jelenik, esőtkérő szobor-angyal ez árnyékvilágra, 
gondol. Szárazság szedemét kergeti, tiszta leve-
gőt, jó termést kér az Egek urától! 

A szobor szelleme lebilincsel, gyarló lényem 
átszellemül, látása fenkölt érzelmet kelt, lelki üd-
vöt, boldogságot. A szobor világeszmét rejt, 
fénylő hatalmában hódít, győz. Fölirata: Féld az 
Istent, tiszteld a királyt, szeresd a hazát! Napi 
imám, mindenem, látott szobrok királya,' szob-
rok nagy szelleme, hódító hatalma, földi nagy-
ereje ! Meglátám végre a halhatatlan szobrot, az. 
igazi nagy szobrot, mennyei, földi legyőzhetlen 
erejében, leirhatlan nagyságában, boldogító ha-
talmában ! . . . 

A magyar szent szobra, kegyelete igaz tár-
gya, magyar szív nemes dobbanása, magyar élet 
végsohajtása. 

Kedves nővérek tanítanak benne. Miasszo-
nyunkról nevezett iskolanővérek Gerhárdinger 
Mária bajornő alapítá a rendet 1833-ban Mün-
chenben, Csajági boldogult csanádi püspök 
1858-ban megyéjében meghonosítá és Bonnaz 
Sándor püspök áldozatai tartják föl megyénk te-
rületén őket. Szende mosoly a nővér ajkán, fe-
hér mellvéd a tiszta vallás-erkölcs szelleme, hátra 
nyúló fekete lövege, egész öltözékének fekete 
színe, oldalán lelógó olvasója a földi türelem,. 
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nélkülözés, elvonultság, elzárkózás méltó képe. 
Világi szemem beletekint a hitfelekezeti iskola 
szellemébe, kedves nővér munka erejébe. 

Figyelj ész, szemlélet láss, tekints; rom. 
kat.h. szellemű tanintézet most veled foglalko-
zom. Jó katholikus vagyok; hitem, vallásom 
tartva, közös iskola híve vagyok, nevelés nem is-
mer kiffelekezetet. Azért lepingállak híven, igazán, 
leírlak szépen, igazhüen. 

Alapítá Oltványi István csanádmegyei pré-
post 1873-ban a felsőbb leányiskolát dicséretes 
adománynyal, az elemi iskolát a következő év-
ben Oltványi Pál pápai-kamrás-prépost kelté 
életre, a ki apácza-iskolákra eddig harminczezer 
forintnál többet áldozott. Nemes buzgalom, hu-
mánisztikus érzület, nevelésügyi czélok iránti 
lelkesülés veté meg az intézet alapját, mai vi-
rágzását, elismert jó nevét, törekvését. Bonnáz 
főpásztornak páratlan áldozatkészsége és alapít-
ványai biztosítják ez intézet jövőjét 

Áldozni nevelés, közműveltségért hazafias 
dolog, magyar kultúrát fejleszteni nemzethivatás. 
Nevelés, vallás, közismeret a honleány jövője, 
jövő életének biztos támasza. 

Nevelés a szívvilágát nemesíti, érzelmét szép, 
jó, nemes iránt ébren tartja, emberiség boldog-
ságának alapja, jövő fejlődésének biztos záloga ! 

Hét apácza tanit benned, négy világi tanerő 
11 



segélyével. Egyház, államszellem egyesül a ne-
velésügy hatalmában, világboldogító uralmában. 
Ájtatos szendeség ül az apácza arczán, a földi 
szendeség látható erejében. Buzog, fárad, dol-
gozik serényen, egyházfő, szülék elismerésére. 
Olvasója vallását hirdeti, erkölcsszelleme leng a 
teremben. Népoktatás eszméje szívét lengeti, val-
lás-erkölcs lényét emeli. 

Emelő tudat a nevelés hatalma, vallás-er-
kölcs az emberi szív balzsama. Hittel születik az 
ember a világra, hit a jövő reménye, vallás-er-
kölcs emberiség földi üdve. Hit-, vallás-, erkölcs 
nevelés lénye emberiségnek, emberlény földi üd-
vének. Emberiség legszebb hymnusza az Úr 
imája, kulcsolt kis kacsó, felnőtt szívvilágáuak 
fölmagasztosult érzelme, érzület teljének föleme-
lése nagy Istenség világhódító eszméjéhez. Tár-
sadalom újjászületik, állam újjáalakul az iskola 
erejében, hódító hatalmában ! 

Csanádpüspöki kormány ügyel rád, Szeged 
várossal karöltve intézeteden őrködik : Segélyez 
a város a közpénztárból, a négy osztályú népis-
kola tandíjmentes oktatási!. Szegény leány me-
nedéke, életének reménye, alapismeretének szerzője. 

Hat osztályú felsöbbleányiskola már tan-
díjköteles, nincs ingyen oktatás, szegény em-
ber zsebe nyilik, busás tandíj bőven ömlik. 
Egyszerű fapad, fekete tábla, szent képek a he-



lyiség disze, kedves nővér szelíd öröme. Kézi-
munka, zongoraterem, napikéz ügyes munkája, 
dal, ének oktatója. A rajzteremben rajzol a kis 
lány szépen, igen ügyes.en, rajzolja az életet 
híien, nemesen. Rajz az élet maga, nagy mappa 
tele figurákkal! Öröm és bánat figurák alakja, 
kis leányka rajzoló czeruzája. Rajzolj lelkem jó 
kedvvel, derült vigság örömével, rajzold le lel-
kedben a hazaszeretét, boldogságát, magyar ki-
rály dieső uralkodását! Az irón értéke drága 
lesz, drága kincse a jó tanulónak, jó nevelés, 
haza, király őszinte szerelme, vallás erkölcs ne-
mes érzelme! Kedves nővér! ez a jó alap, a 
nevelés széles alapja. Olvasód buzgó imája ek-
kor lesz áldásos hazámra! 

Apáczajelölt a szegény szülő lánya, életre-
ményének bálványa. Zokog a kis leány nem bi-
í'om, a zárda élet nem nekem való! Fogadalom 
letételére nem lesz bocsátva, zárdai életre sem ; 
világanya lesz belőle, gondos anya a magyar faj 
szaporodására! Magyar anya jó neveléssel, telve 
gyöngédséggel, szeretni hazát, nemzetet; légy erős 
a magyarfaj fejlesztésében, emberanyag magya-
rosító szellemében ! . . . 

Sváb leányok közel vidékről jönnek, zeng-
zetes magyar szót tanulni, e magyar hazáért 
úlni, küzdeni, törekedni. Magyarosító nemzeti 
szellemed ismert, erődkihatása magyar érzelmet 
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terjeszt, német ajkú lányból magyar lesz, ma-
gyar állameszme fényes diadalára, a magyar név 
büszkeségére! 

Élet elhagyott eszménye, a szegény apácza 
gond terhes hivatásában elhal, a tanulók kesergő 
érzelme kiséri az alsóvárosi temetőbe. Oltványi-
féle kápolna az apáczák csendes tanyája. Zárt 
földi élet megszűnt; világi elvonultság eltűnt, 
zárkózott kedély világa kialudt a nyilvános 
mennyei élet közös birodalmában, hol mindenki 
egyenlő rangkülönbség nélkül, a jó Isten világ 
szellemében, a bölcs kormányzó túlvilági dicső 
uralmában! . . . 

Intézet kápolnájában nővér térdre omol; Krisz-
tus oltárképétől átszellemül. Égő mécs halvány 
fényt dérit az áhítat érzelmébe! Érzelme nemes, 
magasztos; Isten imádásában könyörög magyar 
nevelés diadalára, síri csend vegyül a miséző 
szerzetes szavába, Isten áliitata és félelme száll 
a szivekbe, eszményi érzület honol a szívekben! 

Zendül az ének a tanulók ajkán, az Úr fé-
lelme, a bölcsesség kezdete, kellemes hármoniá-
ban olvad össze a hang a Megváltó dicséretére. 
„Kis kacsóid összetéve szépen imádkozzál édes 
gyermekem!" Nevelés mottója, szüiő öröme, a 
tanító boldogító érzete, érzelmének nemessége, 
nemességének földi élve. 

Krisztusi tan nagy elve hangoztatva, sze-



resd felebarátodat, mint önmagadat. Alapító 
Oltványi István nagyprépost halála emléknapja 
háziünnepély. Nővér bánata a múltban, életöröme 
a jelenben. Bánat, szomorúság a derék lelkész 
elhunytáért, öröm az intézet alapító szellemeért. 
Koldus benne gazdag lesz, 6—8 úri lakomában 
részesül, a nővér szolgálja az alamizsna embe-
rét, népiskola védszentjeinek névnapján a sze-
gény iskolanővér áldoz a szegény ügyefogyott 
koldus siralmának, szolgál készséggel a pillanat-
nyi jólét, jólérzés erejének. Szegény valódi sze-
génynek áldoz, közérzeleintől a lélekemelő ün-
nepély átszellemül! 

Királylátás felséges napja minden év okt. 
15-én fényesen ünnepelve, a vizsgateremben be-
falazott márványköven aranybetükben ragyog a 
királylátás magasztos öröme. Apostoli király fel-
séges hatalmával leereszkedék a nővér szegény-
ségéhez, égnek áldását kéré a jó leányra! Jó 
leány, jó anya a nemzet öröme, nemzetfejlődés 
büszkesége, király uralkodó boldogsága! 

Vendéglátás, szeretetlakoma igazgató ala-
pítványával örök időre biztosítva. Minden év okt. 
15-ike kiváló napja az intézetnek. Királylátás 
boldogító erejétől ünnepnappá lön s a felséges 
látásban részesült foltozott kendő aranykeretes 
lámában a munkateremben díszeleg, hirdetve 
királyszeretetet nemzet érzelmében. Elhangzik a 



gyönyörű szavallat: Intézet „nefelejts virága" 
cimü költemény szivhez szóló szavaival s a 
hymnusz szívet rázó, gondolat emelő elzengzé-
sével a haza koszorús költője dallamában a hall-
gatók érzelem nemesülésében fölkiált; A „legelső' 
magyar ember a király, érte minden honfi kar ja 
készen áll!" 

Ünnepélynek vége, gyermek, szülő, vendég, 
érzelme nemesül a király rajongó szeretetében,, 
a nagy király földi büszkeségében! Oszlik a 
vendég, a hallgató; szegény iskolanővér hálóter-
mébe vonul, fehér lepellel bevont egyszerű fa-
ágyában nyugszik fáradt tagja a nevelés hatal-
mában, vallás-erkölcs szellemében ! 

Alszik már ő, a szegény földi vándor, kül-
világ halottja, zárt élet angyala, elvonult élet sze-
génye, az élet halvány visszfénye, puha vánko-
sán szép álmában e hon jövője, királyunk dicső 
uralma lebeg, látja a fénykoszorút ragyogni fe-
jén a jóságos atyának, a valódi nagy királynak! 
Éljen a király a magyar szellem hatalmában, a 
kulturszellem érzületében Magyarország dicsősé-
gére, dicső uralkodásának fényes napjaira! 



A szegedi tankerületi kir. Főigaz-
gatóság. 

Igazgatod a nevelésügyet magyar név dicső-
ségére, hazám kiilturmiveltségének emelésére. 
Erő van benned, nagy és nemes, közoktatás élénk 
szelleme. Nemzetemelő erőd fény világot terjeszt 
nemzet kedélyébe, mivelt kedély képzett fényvilá-
gában dereng magyarnemzet kultur boldogsága. 
Földi boldogság a nevelés, közoktatás hatalma, szív, 
értelem képzése, nyelv, szokás, fajszeretet fönntartása. 

Közoktatás értelmet emel, szív világot teremt, 
veleszületett talentumot fejleszt, eredeti gondolatot, 
ideát ébreszt, mely lángszellem hatalmában hódí-
tókig bejárja a földtekét nemzeteket, államokat ami-
veltség haladásának tündöklő világoltárához vezérli! 

Közmiveltség eszméje század hatalmában él, 
a század világgondolata, magas észerö csodás 
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fényében ragyog. Nevelés-, oktatástól lángelme 
fénye ragyog, az alkotó erőben gondolat csillog. 

Tan- és nevelésügy hazánkban 1776-ban par-
lagon hevert, Mária Terézia magyar királyné 
reformszeileme téged életre keltett. Egész ország 
számára új neveltetési s tanulmányi rendszer lön 
életbe léptetve, tíz kerületi igazgatóság a felügye-
let erejében fel lön állítva. 

Nagy királyné szelleme leng benned, magyar 
kultúra él vezető kezedben. Magyar hazám köz-
miveltsége nemzeti szent cél, közoktatás nemes 
fejlesztése hazafias kötelesség. Nemzetiniveltség 
biztos jövő, szellemfölény hódít, győz. Tizenkét 
főigazgatóság van az országban az erdélyivel, 
tankerület tizenkét reszre kerekítve, a szegedi, 
városunk örömére, közoktatás lendületes fejlő-
désére. 

Nagy a határod a szellem országában, gond-
terlies utazásod középiskolák látogatásában. Messze, 
messze földre elvándorolsz, közoktatásügyi ered-
mény felügyeletére. Baja, Nagy-Becskerek, Nagy-
Kikinda, Páncsova, Szabadka Szeged, Ujverbász, 
Újvidék, Zenta és Zombor város iskolái hatósá-
god felügyeletében élénkülnek, vezető kezedben 
ellenőriztetnek. 

Út fáradalma ne gyötörjön, bár az utazás fárasz-
tó, nemzetcél a nevelés, magyar közoktatás az első! 

A miniszter rendeletét végrehajtod, törvény 
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rendeleteit teljesíted. Közvetlen sose vezessen a 
jó miniszter, nevelés eszméiben légy vezér, köz-
oktatás tág körében a haladás eszméjével harcolj, 
nevelés ideája benned fénylőn lobogjon! 

Miniszter kedveltje vagy, vezérhaladás bizto-
sításában, tanügy virágzásában, kultura emelkedé-
sében ! 

Óh hazám! nevelésügyed halad, b. Eötvös 
•József lángszelleme a jövö nagyság alapját lerakd. 
Hálás utódok a széles alapon haladnak, s a nép-
oktatás zászlaját törekvő buzgalommal lobogtatják. 
Boldogult nagy vezér, nagy államférfi, nagy író^ 
költő, fénylő szellemed alkotásában ragyog a ma-
gyar kultura! Nagy miniszter valál, utód nem ér 
el egyhamar, lángész ritkán születik, te pedig 
igazári az valál. 

Kedves fődirektor érettségi vizsgálatokon is 
elnökölsz, tanulók nagy embere vagy, félnek ceru-
zád hatalmától. Plajbászod hegye jövő sors ke-
reke, benne életöröm, bánat egyesül, képesített 
öröme, bukóit, bánata. Bizonyítvány érettnek jelent 
ifjonc, soká leszesz igazán érett; az élet iskolája 
a legjobb mester, az élet érettsége a legnagyobb 
tudomány. Ebben profeszszorkodni nehéz; az élet 
lassan tanít, de biztosan, ha elveit elsajátítod, 
bárhova vethet sorsod, életbajokkal bátran bir-
kózói. 

Tanulóid létszáma 2600. Szép regement a 



nevelés erejében. Százhetvenhat tanerőre ügyelsz, 
profeszszorliadra szépen figyelsz. Vezér vagy, 
katonáid bátrak, szellem fegyverével hódítanak, 
győznek. Beveszik idővel a miveltség erős várát., 
bátor karral, kiváló szorgalommal! 

Szellem hódít nevelés hatalmában közoktatás 
haladásában. Hódítsd meg magyar kultura egész 
Európát, szellemed világító hatalmával mutasd 
meg, hogy a magyar észmiveltségben, nevelésben 
nagy, közoktatásában gyorsan halad, mivelt nagy 
nemzetekkel versenyez kultura, irodalom, költé-
szet, művészet kérdésében. Közoktatás fénylő 
napja ragyogj az égen, a magyar haza szép egén, 
igy lesz bolgog a haza, hazával a dicső magyar 
király! 

Nemzetoktatás boldogító szelleme örökké uralja 
e hazát, e tejben-mézben folyó szülő-kánaánt. Ma-
gyarok jó istene őrködjél a hazán! 



A városháza. 

Nevezetes tornyos épület. A király lakott 
benne. 1884. évi okt. 15-ke tényt derített az ad-
minisztrációra. A királyi szemlében ragyogón meg-
ifjult a város szelleme. A király itt vala az ujjá-
alkotott város szemlélésére. A rekonstrúkció nagy 
müvét szerető hü népével látni akarta a város-
háza büszkeségében, kir. biztosa boldogító fára-
dalmát. 

Régi romok díszes épületekké elevenültek. A 
magyar nemzeti politika impozáns fensége a királyt, 
is meglepte. A magyar állameszme dinásztikus 
érzelme az ujjáalkotott Szeged városban továbbra 
is ragyog.a király, a nemzet büszkeségére! 

Boldog a nép a királypár rajongó szereteté-
ben. Boldog a király, a melynek ily hü, ragasz-
kodó népe van, boldog, elégedett a nép, melynek 
ily nagy királya van!! . . . 

Emeletes csinos épület alagsorral — barokk-



stylben. Mázos vörösbarnás cserép fedi a tetejét. 
A közigazgatás székhelye a régi alapón épült 
Pártos, Lechner terveivel. Főbejárata nagy és két 
kis kapura oszlik. A lépcsőházban két oldalról 
fölnyúló vörös márványlépcsők hívogatólag inte-
nek — a magasba. Egy-két ugrással az emeleten 
vagyok. 

A kormányzó benne: Kállay Albert főispán. 
Régi nemes család ivadéka. Lovagias ember jó 
tulajdonokkal. Munkaerejének köszöné emelkedé-
sét. Szervező képessége, logikus esze ismert. 
Mindenkit lefegyverez, még az ellenzék is szereti. 
A jó polgármester szívével uralja. Főispán, pol-
gármester hivatali találkozása, működésűk együttes 
volta, akaratuk egysége, közös megértésük bensö-
sége, és szívjóságuk nemessége a kifejtett szorga-

9 

lom alapján e várost a közigazgatásban diadalra 
vezeti. Szép dolog adminisztrálni, még szebb jó 
eredményt mutatni. Eredmény van, nem kicsiny. 

A főispáni szoba nem közönséges. Elegáns 
hely, telve csínnal. Irományok vegyest hevernek 
az asztalon. A jóságos király arcképétől fény de-
rül a szobában. E kép megírására erőt merítek 
belőle. Hosszúkás íróasztalon a bronz-tintatartó, 
gyertya-, gyufatartó, toll- és hamutartó harmóniá-
ban hevernek. A finom szövettel bevont karos-
szék pihenésre int. Nem pihenek. Munka az élet, 
városom szeretete boldogít. 
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Görög-áthléta fékezi az ágaskodó lovat — 
sárga bronzból a tükör alatt. Megfékezi ő is a 
hanyag tisztviselőt — ha kell. A munka embere 
nem tűri a restséget, tunyaságot. 

A majolikalámpás, csillár, függöny, a földön el-
terülő finom szőnyeg, papírkosár, tíizifatartó, villa-
mos csengetyü, elegáns bútorzat, a névjegyek kis 
asztala, az égnek meredező kékes színű nagy cserép-
kályha a magyar adminisztráció küldíszére vallanak. 

A folyosó másik végén dolgozik a jó polgár-
mester. Stoikus nyugalommal ül Íróasztalán. Pálfy 
Ferenc a jó ember, a nagy humanista, az ember-
barát. Dinasztikus érzelemmel tekint a király 
szobrára. Igazi királynemzet vagyunk, szereteté-
ben boldogok leszünk. A királyt szeretni magasz-
tos érzület, de magasztosabb általa szeretve lenni. 
A jó polgármester szelíd nyájasságal fogad. Nagy-
szívü emberbarát fogadásában. Ő tudja, mi az 
író; érzi, azért becsüli. 

Nemes szíve, humánisztikus érzülete közmon-
dás tárgya. Jó kedvében teremté az isten nagy 
szívvel, erös jellemmel és szívós kitartással. Ügyes-
bajos ember hozzá fordul szeretettel. Eljárásában 
igazságos. Városnépe szerető atyját látja benne. 
1872-től uralja a polgármesteri széket. A város 
polgársága kitartó szeretetében. El nem hagyjat 

mivel el nem hagyható ! Szeretetében nagy, kitar-
tásában erős, jóságában páratlan. Szorgosan ír 



alá. Nevének oda bigygyesztése az igazságos 
elintézés hatalma. Hatalom ő, pedig nem is zsar-
nok. Szelíd szívjósága erejének gyökere. E gyö-
kér nemességétől megifjul a város szelleme. Ne-
mes emberbarát, jó hazafi. Nem esik jól neki 
elismerő szavam. Igazat mondtam. Szerénység 
benne váltakozik az igazmondással. Ő igaz em-
ber, tettében igazságos, modorában szerény. A 
sajtó egyszer támadta meg. Óriási púcscs lön 
belőle. A város polgársága íényes fáklyásmenettel 
tüntetett mellette s maga az ellenzék is ott volt 
a meneten. 

így jár a jó ember, a kit az isten jó szív-
vel áldott meg. 

Vezeti a tanácsülést, elnököl. A törvény, 
szabályrendeletek megtartásán őrködik. A hivatal-
nokok beosztása az ő müve. A pihenő időt, a 
szabadságolást ő engedélyezi. Uj hivatalok fel-
állítása, régiek megszüntetésére, a tanácscsal egyet-
értve, ő adja a javaslatot. Szerencsétlen kézbesí-
tők, adóvégrehajtók, napdíjasok fölvételét ő eszközli. 

Képzeletem visz magával. Az első ügyosz-
tályban vagyok. A gazdasági és háztartási ügyek 
tömkelegében a szenátor barátomnak melege van; 
éles esze megbirkózik vele. Rá termett a vezetésre. 
Nehéz, fárasztó reszsort. 

A költségvetést ő hajtja végre. Közvagyon, 
javadalom hasznosítása, bérletek, vállalatok meg-



állapítása a vezető kéz munkája. Termesztmények, 
szerek, eszközök beszerzése, árlejtések, közmüvek, 
építkezések emelése, útépítés, bérházkezelés, vá-
rosi tulajdon eladása, a városi gazdászat kezelése; 
a város egész vagyonára való felügyelet itt nyer 
megoldást. A közlegelőkre való felügyelet szintén 
ide tartozik. 

Kényelmes pamlagon ülök. Egy szűrös atyafi 
kopogtat. Hallgatok, figyelek. Kérem áztossan sze-
nátor úr — szól az atyafi! — a gulyában két 
éves csikó legelt. Az erélyes szenátor tagadólag 
int, — nem szabad! Én nem tudtam, hogy miért 
nem szabad. A tilos legelte'ő birságoltatni fog. 
Hangzik a szenátor ajkairól! Az atyafi tisztelet-
teljesen hajtogatja magát. Csinálok rendet szená-
tor úr! Jól van fiam elmehetsz! Az atyafi távozik, 
a szenátor mosolyog s én a dologból mit sem 
tudok. Hát uramfia rájöttem a dolog nyitjára. A 
gulyákban a két éven felüli csikók megtörése a 
marhatenyésztésre hátrányos. A légy a marhára 
száll és nem bántja a csikót s így a csikók fej-
lődése biztosítva van. A gordiusi csomó meglön 
oldva s okossá levékü . . . 

Folyik a versenytárgyalás. A verseny ereje 
a szobából kiszorít. A második ügyosztályban 
vagyok. Óh! rendőrhatóság a te büszke maga-
tartásoddal írói tollam elé állsz! A főkapitány 
pipája füstgyürüket szór elém. Gyönyörködöm a 
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kerekségben, mert a világ kerek és forog. A k i -
rálylátás szép napjaiban rendet csinált. Gyémánt-
gyűrű ragyog ujján, a királyi kegy elismerése. 
Bokros ressort. Elbirni nem könnyű, viselni nehéz-
kes. 0 a bormérők királya — italméréseket enge-
délyez. A vízvédelmi ügyeket ö intézi; tüzesetek-
mi jelen van; a városi tűzoltóságra felügyel; 
egészségügyi, orvos-rendőri szabály rend eletek meg-
tartását ellenőrzi; járvány, ragálykórok ellen in-
tézkedik ; külföldre szóló útleveleket ad ki, cseléd-
perekben bíráskodik; lakosítási, elbocsátási, hono-
sítási, kivándorlási, névváltoztatási és anyakönyvi 
ügyeket szorgosan intéz el. Sokat végez; én is 
végeztem vele s rajzolom a városházát jó kedv-
vel, jó szívvel. 

Öt percnyi pihenés! Tollam hegye nyugodjál 
kis időre. A szellem és az anyag ügyosztályában 
vagyok. A világegyetem uralmában a szellem van 
hívatva uralkodni az anyag fölött! Forrongj ben-
nem gondolat s forgásod legyen áldásos városom, 
nemzetem javára. 

Az ügyosztály neve: pénzügy, közművelődés. 
Szabados János a jeles poéta vezeti. Szeged 
kulturája él benne. A lantot ritkán pengeti; a 
bürokratikus légkör deprimáló hatással van a 
költő ibletségére. Keveset ír, igen kár. Irodalomra 
veszteség. Én benne városom műveltségét látom. 
Üde szelleme, költői vénája megráz. A királylátás 



emlékezetes napjaira, a színház megnyitására írt 
remek prológja a király szemébe könyet csalt. 
Jókai lelkesült rajta. Híres költő vált volna belőle 
más életviszonyok közt. A hívatott költőnek a 
hivatal szárnyát szegi. Node a sors akaratát 
senki ki nem kerülheti. Én kibújtam a hivatalból 
— szerencse rám! 

Terhes ügyosztály. Elviselni nem könnyű. 
Megbírni nehéz. Gondozni érdemes. Viselni ma-
gasztos. A kultúra, a szellem itt találja megoldá-
sát. Erős a kéz, mely vezeti. Az akarat nemessége 
hozzájárul. Diófaasztalán a magyar kultura tenyé-
szik. A vezető íróasztalánál a király, Deák jól 
talált arcképeitől erőt merít — a munkára. Szel-
lem, szív a kulturhaladás biztosítására ideát te-
remt. A kultura fáradalmát székében piheni ki. 

Az a város boldog, melynek fejlett szelleme 
van. Fejlett szellem jólétet, boldogságot teremt. 
Az iskola ügyek, a tanügyi alapítványok, ösztön-
díjak, — óvodák, — színház, — Somogyi-könyv-
tár, — városi zenede, — egyházi, kegyúri ügyek, 
kegyes alapítványok, szegényügy, közjótékonysági, 
közkórház, szegényápolda, közélelmezés; nép-
konyha; segélyezés; betegápolás és eltartás; tar-
tásdíjak megtérítése; nyilvános parkok, utcai fa-
ü'lletvények, sétányok; közmulatóhelyek; nép-, 
közkertek; tisztviselők jutalmazása; évi költség-
vetés egybeállítása; a városi közpénztárra való 



felügyelet; letéti, szegény-intézeti és közkórházi-
támk fölötti ügyelet; összes pénztárak számadási 
vizsgálatából eredő tárgyalások; számlabeli köve-
telések; járandóságok utalványozása, a város 
ingó és ingatlan vagyonának nyilvántartása iránti 
intézkedések e fontos ressszórt keretébe tartoznak. 

Szellemem beléfáradt az ügyek sokaságába. 
Szeged mivcltségét ez osztály uralja. A város 
jóléte, boldogsága, szellemi, anyagi ereje, a mun-
káskéz vezetésén nyugszik, a jövő fejlődését a 
gondozó kéz önzetlen széles látkörü működésében 
látom. Matéria és szellem egyesülj a város bol-
dogítására! . . . 

Átnyitok a negyedik osztályba. Jog a címe, 
az igazság ereje. Fiatal ember vezeti szorgalommal, 
buzgalommal. Komoly képpel néz reám, mit kere-
sek én itt. Pennám hegyére veszlek jó szenátor, 
működésed jó voltával. Megfigyelő tehetségem 
látja a jog- és peres ügyek halmazát. Közjogi 
tárgyak, szervezési ügyek, szabályrendeletek szö-
vegezése, új hivatalok fölállítása; a létezők meg-
szüntetése; a törvényhatóság személyeinek szol-
gálati ügye; kegy- és nyugdíjazási ügyek, stb. a 
vezető vállaira nehezülnek. 

Szemlém az ötödik ügyosztályra terjed. Ka-
tonai-ügyosztály. Civil referens katonává válik, 
ltju hév, erős akarat sokat kibir. A hadkiegészí-
tési ügy az országban régi állapotában hever. 



Szegeden éven kint 1600—1800 figyermek születik. 
E létszámból nyomoztatik a hadkötelesek száma. 
A katonaügyi előadók, a szbírák a hadkiegészítési 
ügyre nem fordítanak kellő gondot. Igaz, hogy 
az összeírás fáradságteljes. A véradó sokkal ter-
hesebb reánk magyarokra, mint Ausztriában. 
A német az ő pontosságában leli magyarázatát. 
Lajthán túl az összeírási lajstrom lelkiismeretesen 
kezeltetik s ez a hadjutalék kivetésének biztos 
-alapja. A javulás jeleivel nálunk már találkozunk 
•a haladás, a véderő örömére. 

Ez ügyosztályhoz fontos ügyek tartoznak. A 
hadsereg és a honvédség kiegészítésére való tár-
gyalások; újoncozás; a hadi szolgálat alól való föl-
mentés; a hadsereg kötelékéből való elbocsátás; a 
mősülési kérvények előkészítése; a katonai szökevé-
nyek által megtérítendő ruha és fegyverátalány, elfo-
gatási díj behajtása; a hadkötelezettek összeírása, 
azok kinyomozása, nyilvántartása; a katonai elszállá-
solás s ebből eredő tárgyalások ; a szabadságos 
katonák, honvédek nyilvántartása, berendelése s 
az erre vonatkozó ügyek ; a katonai csapatok és 
•egyének illetményei iránt felmerülő kérdések ; 
•előfogatozási ügyek ; a lóállítási s avatási ügyek 
tárgyalása. Fölügyel ez osztály a városi katonai épü-
letekre; azok javítása és fenntartása iránt intézkedik. 

Magyar ember nem jó adófizető. Az állam 
•célja, a megyék, városok, nagy és kis községek 
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észszerű fejlődése hatékonyan követeli a kivetett 
adók pontos fizetését. A 6-ik ügyosztályban sok 
a látni való. Csinos zöld vászonban kötött nagy 
könyv a város népmozgalmi statisztikáját tartal-
mazza. A népszaporulat 1884-ben kedvező volt, 
sajnos azóta hanyatlik. A gyermekhalandóság oka 
ennek. A gyermekmenhelyek mielőbbi felállítása 
országos kérdés. Mennyi kisded vesz el kellő ápo-
lás hiányában. Nemzet fenntartási kérdés, mielőbb 
orvoslásra várakozik. Pusztulunk, nem szaporo-
dunk ! Szomorú állapot! Sokat ankettirozunk, de 
keveset teszünk! 

Élet igazolja, hogy a szegény napszámos és 
neje egész nap távol munkában dolgozik. A ki-
csinyek felügyelet nélkül honn maradnak. Hány 
élet vesz el gondozás hiányában, kitudná azt. 
megmondani ! A magyarfaj életképes, csak az 
egészségügyi viszonyok gyarlók. Az emberanyagot 
a haza boldogítására meg kell menteni. 

Hiba az is, hogy egy dajka 3—4 gyerme-
ket fogad föl szoptatásra. Lehetetlen, hogy egy 
nőben annyi táperő legyen. A hatóságok mulasz-
tásában rejlik részben a halandóság nagy száma. 

Táperő hiányában következik a mákoltatásr 

az ártatlan csecsemő halála. 

Egészségügyi reform a bajon segíthet, tétle-
nül nézni nem szabad. Istenem ! hány élet volna 



megmenthető humánus intézkedésekkel, az or-
szág javára, a nemzet boldogságára! 

Sötét kép fordulj el tőlem! A város — tud-
juk — zártjellegü. A behozatal évenként szapo-
rodik. Érdekes az a statisztikai adat, mely a 
pulykák behozataláról szól. 1880-ban 61.000 et ; 
1881-ben 65,000-et; 1886-ban 95.000-et hoz-
tak be. A pulykapecsenyének nagy a kelendősége. 
Jó étvágyat a szegedieknek. A szenátor okos 
ember telve cinizmussal. Kalapjáról híres szená-
tor. Nősülése ót í fejére vigyáz. A Széchényi tér-
csinos parkírozása a vezető érdeme. 

Adákönyvek csomagokban hevernek. Szesz-
adó a csirkeadóval versenyez. Ö kezeli a beho-
zatali, kövezet, partjavadalom, híd-, piac-, liely-
pénzszedési, italmérési tárgyalásokat. Bor, hús-
fogyasztási adóváltság kezelése és megváltásában 
tárgyal. A városi súly- és űrmérték kikölcsön-
zése, a mértékhitelesítő hivatalnak az ez iránt 
szóló szabályok értelmében való kezelése s a 
tárgyalások: e resszortlioz tartoznak. Állami egye-
nes adók és illetékek végrehajtását ő eszközli. 

A városi pótadó kivetése, behajtása és el-
engedése iránti kérvények fölött határoz. Föl-
ügyel a városi adóhivatalra s ennek sokoldalú 
működését ellenőrzi. Tárgyalja a közmunkavált-
ság és közmunkára vonatkozó összeírásokat. Az 
adópénztárra felügyel; vezeti az országos és 
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helyi statisztikai ügyeket ; a tanácsnak végül je-
lentést tesz a statisztikai adatok feldolgozásáról! 

Fejem kábul a látástól, ideg erősödjél a jövő 
munkára! 

A főjegyzői tollban él a város szelleme, a jó 
közigazgatás ereje. A városnál a főjegyző a vá-
ros harangja. Mindenütt meghallják. Üdvözlő szó-
nok uj év napján. Doktori diplomájára büszke, 
tanulmányát benne lelte. A közgyűlési jegyzőköny-
veket jól csinálja. Város nevében szól a pennája 
közigazgatási ismeretéről a diplomája. Főfelügye-
lője a levéltárnak, a köznapi eszmék tanyájának. 
Hivatali pálya — köznapi funkció, okos ember,, 
jeles hivatalnokká válhat. 

A sóhajok hidja átvezet a bérházba, az ár-
vaszék hazájába. Tiszta kezűség az eleme, ez az 
elnök földi öröme. Szegény árvák! Az árvaság 
lesújtó gondolat. Az árvaszék gondozój a a i a-
gyónnak, az árva szegény lelkének! A jó Tóni 
bácsi vigyáz a fillérre, az árvák jövőjére. Vigyáz 
reá soká barátom, az árvák imája lesz a nemes 
jutalom ! 

Tiszti ügyészség serényen dolgozik. A vezető 
jó prókátor. 

Perek száma óriási, az igazság keresésére. 
Közgyűlés fehér márványoszlopos termében folv 
a tanácskozás, szónok hévvel beszél város ja-
vára. Beszéd-őzön elhallik, a vitatott kérdésre-



ki-ki gyürközik. Sok szó, sok beszéd, széles Iái-
kör ritkán látva, a jó akarat megvan Szeged pol-
gárságában. Közügy érdeke érvényre jut, közjó 
eszméje diadalt arai, törlik a szónokok a vita 
verejtékét, a város jövő boldogságára! 

Jó polgárság vitatkozzál a város emelésére, 
áldásos lesz a napi fáradalmad a jövőben. Kor-
mányzó főispán vezesd édes városomat a haladás 
utján, észszerű működésed város elismerése, nem-
zet-politika, állameszme fényes diadala lesz. 

Phőnix madár a homlokzaton büszkeségé-
ben szárnyait áldólag terjeszti ki a közigazga-
tás hatalmára, város fejlődésére, önts erőt a küz-
dőkbe a haza, város virulására. Büszke városháza 
— hirdesd a jó adminisztráció erejét városom 
igaz boldogságára! . . . 
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A Stefánia-sétány. 

A Tisza folyó jobb partján, a rakpart men-
tén hét holdnyi területtel. Vasrács köríti a régi 
vár helyét. A törökuralom maradványa, a kioszk 
húzódik el délkeleti részén. Il-ik Szolimán építé 
1549-ben. Régi idők szomorú emléke! A vizelőtt 
Ráday uralma, a bűnök, vétkek tanyája. Az igaz • 
ság hatalmát jelzi örök időre a várrom marad-
ványa : a kioszk. Zöldes levelű folyondár, kék 
fürtös virágrepkény szeretettel folyja be a régi 
idők maradványát. Szeretetében él a magyar küz-
delme, harcza jogaiért, alkotmányáért, szabadsá-
gaért, hazája életéért. 

Cserjek, bokrok, lombkoronás fák díszítik 
belsejét. Kígyós utain a ciprusfa, vadgesztenye, 
vere-fenyő és nyírfa kellemes szagot terjeszt kora 
reggel a sétáló örömére, üdülésére. Igazi üdülő-
hely a város közepén, Tisza Lajos királybiztos 



— 185 

ideája, a sétálás, a szórakozás szellempihenés 
földi élve. Jegenyefenyő a körönd úton, életfa 
a hosszú úton. Tarkalevelü zöld jávor, a búsuló 
gondüzője. Bálványfá a király benne, bálványa a 
víg örömnek, a sétálók kedvenczének. Némán ül 
a padon a szegény rongyaiban, sóhajtva néz a 
bokorra. Üt az óra déli tizenkettőt a gyomor örö-
mére. Nincs öröme, nincs ebédje, csak a szagos 
jázmin öröme a szegénynek. Szép Magyarország 
éheznek benned, segíts a nyomoron, a szegény-
ségen ! Gazdag sétáló elérti nyomorát, s letörli 
alamizsnájával bús arczárói az éhség fájdalmát! 

A gyönyörű sétányra a színház impozáns épü-
lete néz. A művészet, a természet szépségével ölelke-
zik. Kedvencz helyem, séta helyem. Napjában kétszer 
is megjárom. Jó polgármester járja reggel, üd-
vözlésre a kalap emelve. Edzi fáradt tagjait az 
adminisztráció, az aláírás és napi munkában elő-
nyére. Délután már népesedik a gyermeksereg 
örömétől, tipegnek, csoszognak ide- s tova a dada 
vezényére. A padokou szép női fejek csillognak 
az életörömtől, az udvarlók seregétől! 

Sétány, sétány örömsétány, a rekonstruk-
ció dísze, kedveltje, te benned van Szeged né-
pének, mívelt közönségének földi öröme . . . 

Örömmel sétálok benned én is! Lombko-
szorús fáid árnyékában pihen olykor fáradt lel-
kem, gondtelt agyam. A pihenés új erőt ad, a 
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küzdésre, az irásra. írni szépet városomról, szü-
lőföldem tanyájáról. Fölújulnak emlékemben a 
múlt sötét napjai, mikor a rabló törökcsorda 
1526-ban fölgyújtó szegény városom. Szegény 
város rabigában, a bánat tanyájában. Visszakerült 
a vár nemsokára, a magyar birtokába. A ma-
gyar szabadsága fenntartó azt mostanig, a várrom 
maradéka szabad szellem ideája. 

Sétálj magyar benne büszkén, az újjáalko-
tás örömére, a magyar állameszme terjesztésére. 
Sétálok már én is haza, fáradt tagom kipihené-
sére. 

Stefánia főherczegnő fenséges szelleme hoz-
zon áldást reád, a nemzet javára. A szórakozás 
a munka kezdete. Percegj tollam továbbra a vá-
ros életére . . . 



Törvényes jogokért lángol buzgó szíved, ne-
mes önérzeted, nemzetértelem lakik benned. Magyar 
nemzet fénylő esze, a kar emelő büszkesége. Be-
lőled váltak ország nagyjai, híres költői, írói, ál-
lampolitikusai. Erőd nemzet lendülete, fejlett ész 
ereje, jog, törvény, igazság örökeszméje. Lelkesül 
a magyar ügyvéd az alkotmány jogáért, tűzzel 
védi nemzeti jogait. Haladás eszméje iránt fogé-
kony, szabadelvű ideák iránt lángoló. Szabad-
ság, önállóság, haladás, igazságérzet jelszava, ma-
gyar prókátor dicshynmusza. 

Nemzet a karban látja a jövő nagyságát, 
szellem, anyagélet haladását. Értelmes ügyvédi kar 
nemzeterő, irodalom, állampolitika fenntartó. Sze-
ret a nemzet téged nagyon, lángoló honszerel-
med, igazság, tudományeröd, szorgalmad, lelkes 
munkásságod az ő üdve, boldogsága. Prokátor-
nemzet vagyunk, törvény, igazság búzgó őre. 
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Szabad szellem lengi át intézményed, európai ci-
vilizált eszméknek vagy igaz híve. Haladás zász-
lód aranyszava, törvénykodifikácio, jogreform in-
tézményed szelleme. Elméleti, gyakorlati ismeret 
jó ügyvédet teremt, születéssel nyert széles lát-
kör, tudomány kiváló jogvédőt terem. Törvény, tudo-
mány, jogismeretlátkör emberében fejlődik, jogmive-
lés, törvényalkotás lángszellem erejében nyugszik. 

Hazánk a jogfejlődés terén rohamosan ha-
lad, civilizált nagy nemzetekkel karöltve halad. 
Magyar ügyvéd neve ismert a külföldön, magyar 
.jogszolgáltatás reformja, alkotása dicsért a konti-
nensen ! 

Évről, évre gyűlésezel, a jó miniszternek jelen-
tésedetbeterjeszted. Ügyvédség, jogszolgáltatás ész-
revett hiányai liüenleírva, a letűnt év eseménye éber-
séggel méltatva. Évtizedes panaszok helyét a jo-
gosult remény váltá föl, igazságügyi kormány a 
jogreform terén áll. Magyarország igazságügy mi-
nisztere lelkesül a reformeszméért, emelkedett 
gondolkozásában, ügyvédi kamarák tanácsában, a 
haladás zászlaját lobogtatja kezében. 

Törvényjog, humanizmus, igazságérzet, jel-
lem, szolgalom, munkásság a zászlóra fölírva, ez 
a nagy eszmék lombkoronás fája, melynek a köz-
részvéttöl megaranyozod árnyában jogkeresők 
mindig igazat találnak. 

Örökigazság eszméje ragyog a nemzet egén, 



melegítő fényében boldog a jogkereső. Jogot, 
törvényt védeni legszebb emberi jog, emberrel 
született természetes jog. A tulajdon szentsége, 
örökeszme, világcivilizácio, ezredévek szép múltja,, 
ragyog ma is fényesen e hazában, magyar-
nemzet emelő míveltségének, észszerű haladá-
sának biztosítására. Bizalom, rokonszenv kíséri 
a minisztert, hazafias örömmel üdvözli a kai-
mindig, a panaszt meghallja, jogért lelkesül, ha-
zám jogszolgáltatásának emelésére ! 

Zajos az évi gyűlés ügyvédek seregétől, élénk 
fejek mozgásától. Körben ülnek a zöld asztalnál, 
tárgyalva a jogreform anyagát. Széles a terüle-
ted, sok a tagod, tagdíj fizetve lanyhán, pénztár-
nok szomorú képe, borús érzelmet ébreszt. 

Bánát komlós, Battonya, Biliét, Bocsár, Csong-
rád, Dorosma, Gyertyámos, Kistelek, Lovrin, Makó. 
Mindszent, Nagylak, Nagy-Kikinda, N.-Teremia, 
N.-Szt.-Miklós, Perjámos, Sövényháza, Szeged, 
Szegvár, Szentes, T.-Kanizsa, Szárafalva, H.-M.-
Vásárhely, Zsombolya és Valkány a szegedi ügy-
védi kamarához tartozik, számos ügyvédid mo-
zog benne. Lelkesednek sok szép eszméért, leg-
inkább a hazaszeretetért! 

Ügyvéd, jogvédő a társadalom tekintélye,, 
emelkedett értelem ereje. Jogot védeni nemes kö-
telesség, igazságért lelkesülni földi erény. 



Nemes kötelesség földi erénye, magyar ügy-
véd életczél.ja, perlekedő fél őszinte bizalma, jog-
védő büszkesége ! 

Rendes folyó és fegyelmi ügyet tárgyalsz, 
igazságügyi bajt őszintén feltársz, nyíltan beszélsz 
miniszterrel, kormányfővel, parlamenttel. 

Önállóságod erejében bízik a jogkeresők nagy 
száma, bátor, nyilt föllépésed jog diadalra jutása. 

Beléleted élénk mozzanata a helybeli jogász-
egylet, lépés élénksége meg van, élet benne nin-
csen. Életre kell hívni áktív tevékenységgel, érte-
kezés, felolvasással, krontróverz kérdések bírá-
latával. Jó elnök éledj, lépj a küzdtérre, zászló-
vivő te vagy az egylet életében. Tevékeny mun-
kásság, kevés olvasás, látkör teremt sokat, üd-
vös, hasznost egyaránt. 

Ész, erő, szorgalom, ámbicio egylet virág-
zása, jövője biztosítéka. Nagy célok így lesznek 
-elérve, egylet szelleme így lesz élénk, jogszol-
gáltatás drága eszméje becsülve szépen, egylet 
virágzásában szakélet diadalát látjuk! 

Évi jelentésed telve panaszszal, erő nyilvá-
nulása a baladásra. Kegyelmes fül a panaszt 
hallja, készséggel tesz mindent a haza javára. 
Ne panaszkodjál sokat, csak néha-néha mond el 
az igazat. Hidd el figyelőre talász, jogérzet, jog-

hegység erejében erős a kormány! 
Védd kar becsületét, tekintélyét erős kézzel, 



pajtáskodás ne legyen szemed előtt. Kollegialitás 
ne vakítson, üldözd erős kézzel a 'selejtes erőt. 
Légy igazságos, de szigorú, pártkülönbség nél-
kül, igazságban nincs politika, pártérdek ne szol-
gáljon. 

Bagatell-törvény lelked szomorúsága, tárcztd 
puhulása, öröknyugalomra küldöd, halálra kár-
hozhatod. 

Vessz el, tőlem elveszhetsz, csekély pö-
röcske elmaradhatsz, életgond távozója nem vagy, 
tisztességes megélhetés nincs benned. 

Haragszik az ügyvéd a leletre, a leletjutaléki 
rendszerre. Fináncz üldözi iüzzel, háromszoros 
fizetéssel. Zseb lapul, bírság élénkül, jó fináncz 
öröme teljes, kötelessége hűn teljesítve. Kedves 
fináncom légy barátom, bírságom csekély, feledé-
kenység a hibám,1 te vagy háromszoros birám. 
Egy biró is elég, háromszoros benned az igaz-
ság, te vagy lelkem a föld hatalma, jósága, 
szigora, végrehajtója ! 

Javasolsz sokat a miniszternek, gondolatod 
•élénk, üdvös. A kegyelmes meghallja szegény 
ügyvéd bánatát, örömét. Öröm-bánat a perben, 
percsomó nagy szív, öröm, bánatérzelem, nyer-
tes, vesztes a fél benne. Pernyerés öröm, vesz-
tés bánat, örökbiró kimondta a váltakozó ér-

telmet. 
Derék miniszter ügyel rád, gondot fordít kani-
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iádra, bírósagot látogatja igazság hatalmával« 
Igazság eszméje, jog, törvénytisztelet világegye-
tem uralma, népek, királyok, fejedelmek hő 
óhaja! 

Fiskális tollam fárad, a kép röviden írva,, 
igazság fényes diadala ragyogjon a szeretett ha-
zán. Fénylő nap vagy, népek boldogsága, ereje, 
hatalma; legfőbb gazdagsága. 

Légy velünk örökkön, örökké a világ vé-
géig! . . . 



A távíró hivatal. 

A lángészszel rokon a villany. Óriási terü-
letet fut be mint a nagy gondolat hatásában. A 
természeti nagy erők sorakoznak egymás mellé, 
a világmiveltség haladására! Haladj világ gyorsan, 
nagy eszmétől villámgyorsan. A villany bámulatos 
gyors ereje hazánkban 1847-ben honosult meg. 
Szegeden 1853. év ápr. 27-én lőn felállítva az 
első távíróállomás. A villany a civilizáció hatalma, 
az idea gyors vezetője, a világ fejlődés hatékony 
előmozdítója. Áldása vagy az emberiségnek, a 
szellemi élet mozgalmának, ipar- kereskedelem 
forgásának. 

A sürgönyszolga gyorsan fut. Távirat a ke-
zében. Kis plajbászát előveszi, a sürgöny rendel-
tetése helyére. Gyorsan nyílik a távirat belseje, 
a szem idegrázón, félénk érzettel tekint beléje. 
Sok szomorúság, halál, csapás, veszteség, tragi-

13 



kának valál már hirdetője, kevesebb életöröm 
hírnöke. Életöröm a vígság ereje, élethű a remény 
vesztője. Reményem nem hagy el, írom városom 
könyvét, az alföld népes városának haladását. 

A kétemeletes csinos épület a Széchenyi-tér 
egyik büszkesége. Villamsebességgel ugrék föl az 
emeletre. A sürgönyfeladók egymás hátán továb-
bítják a gondolatot. A távírász keze ugyan 
telegráfál. Zizeg a terem a gépek zakatolásától, 
•a jólét, a miveltség előmozdítására. Gyorsan végzi 
munkáját a Hughes-féle amerikai gép, klavirozik 
rajta a telegrafus szorgalommal, kitartással. Kisebb 
munkás nem akar-lenni a Morzé-féle és Siemens-
halske-féle gép sem a villany hatalmában, gyors 
mozgásában. Sereg gépek hevernek a hosszú 
asztalon, kék írópapirt vetve ki magukból. A nagy 
megfigyelő lángész is elakad rajtuk, a gépek 
komplikáltsága a leírást kizárja. A jó gondnok 
kalauzol a termen végig, a plafonon húzódik a 
sodrony. — Keresztpont feloldókeret, a különböző 
vidékről érkezett táviratok elválasztására; alatta 
a villámhárítótelep a gépek megvédésére. A villám-
nak ide becsapni nem szabad, az isten haragja 
itt »regulázva van. Sújthatsz villám ökröt, barmot, 
embert a mezőn, a feltaláló ész regulázta tomboló, 
semmítő erődet — a szobában. A villámszikrát el-
fogja s a íöldbe vezeti. Eltűnik az isten haragja 
a föld gyomrában, az ember, a vagyon bizton-



ságára. Félni istent legszebb erény, kikerülni a 
haragját földi áldás. 

A levelezés gyorsan váltja egymást. Gondo-
lat gondolatot cserél, a Meidlinger-telep mozgása 
a gondolat gyorsítója. A szép női kezekben erő-
sebb a gondolat a távírat gyorsaságában. A női 
lény emancipációja, a század miveltségének nagy 
eszméje. A szegény leány telegrafál, a házi gond 
elviselésére! Van a gépek közt szegedi feltaláló. 
Braúszvetter Vilmos a neve, a müórás jeles fia. 
A Morse-féle gépet kékírógépre ő alakította át 
mai használatában, terjedésében. A szellemes 
ember — az emberiség jótevője. Áldás mun-
káján, szelleme hatalmán!! . . . 

Zúg már a fejem a taktusra, kisietek innen 
a telefonba. A központi telefonszoba egyszerű, 
iiyúgvő székén kommándiroz a telegrafus. Holá, 
Holáü . . . szavakra emelkedik a fültakaró s moz-
gásba jő a hangtól a telefon. Űj találmány, új 
eszme, szolgálj hazám üdvére. 

A szellem villanyereje aranyozza be zomán-
cával a magyart, legyen fejlesztője a tudomány-
nak, miveltségnek. Európa szíve a magyar, a szív 
egyet dobban a kulturhaladás törekvésében; kul-
turát láttam a távíró hivatalban, 

Kultura szelleme honolj köztünk a magyar 
/büszkeségére, dicsőségére!! 



Osztrák-magyar bank szegedi fiók-
intézete. 

Feketesas-utcára kandikál nagy forgalmi 
erőd, magyar alkormányzód egyetemi tanár.. 
Kaúcz Gyula a neve, a híres profeszszor, ked-
ves tanárom volt az egyetemen. A duálizmus 
elve lionosulva a cimben, osztrák-magyar egymás 
szeretete a trón biztonsága, fő ereje. Alapítva 
1813-ban Bécsben, nemzeti bank vala eredetileg 
a neve. Kezdetben államintézet, később részvény-
társaság lőn kormányfelügyelettel. Hét tágas te-
rem a telep ereje, a jóságos király arczképe ra-
gyog benne. Ő az igazi főkormányzó a kedves-
hazában, széles Magyarországon, az egész mo-
narchiában ; a bécsi főintézetben pedig Móser 
Lajos, a cs. kír. belső titkos tanácsos. 

Szeged népe, vidéke, a közforgalom, Móser 
és Leonhárd titkárnak sokat köszönhet, a sze-
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:gedi fiók felállításán nagyban buzgólkodtak. Anyagi 
lökést adtak Szeged kereskedelmi forgalmának, 
nagyban hozzájárultak a város újjáteremtéséhez! 
A fiok-telep Szegeden hatalom, jó fia a bécsi 
nagynak, szorgalomban, működésben. Szeretőleg 
néz a bécsi apára, a mozgató főeröre. 

Osztrák-magyar légg békével, kibékiilésed le-
gyen benső, tartós; a kiegyezés őszinte szelleme 
uralja e hazát, trón támaszának biztos oltalmá-
ban! Az 1723-ki pragmatika sánkcio, a közösen 
elismert jogalap, a kiegyezési törvény észszerű 
alapja. Magyarország és társországainak közjogi 
•és belkormányzati önállósága, a birodalom biz-
tossága, együtt maradásának életfeltétele. Kedves 
hazám 1867-től szellemi, anyagi téren rohamo-
san haladsz! Köszönheted az 1867. 12. törvény-
cikk hatalmi erejének. Deák lángszelleme, a ki-
rály nagy szíve megteremté az alapot, a haladás 
erejét, Magyarország boldogságát. Virul azóta 
haza szépen, nemesen, trón, korona szeretében, 
nemzet önérzetes büszkeségében! Osztrák-magyar 
erő egyesülj a bank virágzásán, anyagi erejének fo-
kozatosfejlődésén. Erős vagy máris, pénzerőd nagy, 
hatalmi köröd kiterjedt nemzetekre, városokra. 

Az anyag hatalma szüli a szellemi életet, 
•anyag szellem ébredése, csillogó ész, elragadó 
elme segítője. Észhatalma uralg az anyagon a 

Világegyetemben! 



Szegedi fiók, keresnek sokan, pénzerőérf 
szeretnek sokan. Csongrád, Bács-Bodrogmegye,. 
Szabadka, Újvidék, Zombor, Csanád megyéből 
Makóra terjed ki köröd, bankó pénzed hatalmától 
elevenül az ottani élet. 

Magyar hitvese vagy te a bécsi főnek, a jó 
férjnek. Vannak mellékhelyeid: alííókjaid: Baján. 
Szabadkán, Zomboron, H.-M.-Vásárhelyen, Makó. 
Zenta, Ó-Becsén és Szentesen. 

Nemes hivatásod: kereskedelem-iparélet ol-
csó kölcsöne, támogató erőd ezek lendülete. Ke-
reskedelem-ipar emelése nemzetkérdés, haza vi-
rágzása : életkérdés. Üzletköröd: váltóleszámíto-
lás, kézizálog, kölcsön, bankutalványüzlet, ércz-
pénzek vásárlása. Sok lenne még elszámlálni, 
virágzó életed elemeit. Csak annyi bizonyos, hogy 
forgalomra első vagy az országban. Üzletered-
ményed dicsérendő, az 1887-ki forgalmad meg-
lepő. Váltó és értékpapírban leszámítoltait 
10.068.191 irtot. Kölcsönzálogod is örvendetes 
vala 509,550 forint értékben. — Utalványforgal-
mad lendületes, kiállítva 3.570,990 forint érték-
ben. Ahol nagy van, kicsinynek is kell lenni, apró 
müveletek forgalma 154,759 frt. Most már ösz-
szeadlak főnumerus, hozzád csapom a kis nu-
merust. Lesz belőled óriási szám: 14.303,520 
forint a müveletek főösszege. 

Táncol a szám a fejemben, ellopja j<V 



ideámat. Számok embere nem vagyok, össze-
adni alig tudok. Bár értek hozzá keveset. Az. 
élet, nagy szám, ez az igazi matemathika, kevés 
tanulja meg, lángész kell hozzá. Lángelme nagy 
életszám, csodás erejében, világraszóló alkotásá-
ban! — Nyers jövedelmed 1887-ben 105,216 írt 
volt. Szép szám, szép numerus! Hát még a ke-
zelésed mibe került? Az egész summa bizon 
nem sok, egy látásra, örömömre. Az egész csak 
35,452 frtocska csekély erejében. Észszerű, pon-
tos, lelkiismeretes vezetés az intézet szelleme,, 
életének benső érzelme. 

Nyereséged van bízón: 70,764 frt ; püspök-
ség jövedelmével fölér — szorgalmad, bizalmad, 
tiszta kezelésed hatalma. Hatalom légy erős 
mindég az anyagi, szellemi élet emelésén, hazám 
virágzásán, trón szeretetén!! . . . 



A Klauzál-tér. 

Négyszögű tered Szeged város egyik büsz-
kesége. Európa-szálló rádtekint impozáns épü-
letével. Kávéház, kereskedés száma vesz körül, 
szép négyszegletednek városnépe örül. Csinos tér 
szeretlek, tisztán látva szívélyesen üdvözöllek. 
Kofaasszonyság víg tanyája vagy, kenyér, tej 
árulva térden, zajong a nép telepeden, kora reg-
gel jó gazdasszony keresi éltedet! 

Kis széken ül a kofa, feje konytra kötve, 
kék szoknyája körben terül a vásárló érkezésére. 
Hegyben állítva kenyér, cipó, jól kisütve, pereg 
a gazdasszony nyelve az alku megkötésében. Kö-
csög hosszú sora tejjel telve, ez a valódi tér a 
mindennapi életre. 

Zsóng, bóng a nép, zajos szó hallik, kofa 
nyelve pereg a vételben. Úrnő, cseléd futkos ide 
s tova. néz, lát mindent — fontolóra. Garasért foly 



az alkú, lebben a szó, kofa, vevő a tárgyért ki-
beszéli egymást. 

Tensassonyom lelkem, szépséges jó angya-
lom itt a cipó, vegye meg kérem, olcsón adom ! 
A jó czipő forog kézben, szeretettel cirógatják, 
szópergés alkuban váltig tartva, alku után ke-
rül a cipó a cseléd kezébe. 

Jó tejjel szolgálok — szól a kofa, — tej-
színnel szintén kedves galambom. Rázza a vevő 
a palackot, vásárlás kedvében tejet kostól. Tiszta 
a tej mint az ártatlan lány, kofa lelke egyet 
mozdul. 

Derül az arc vjtel után, oszlik a vevők se-
rege, tej, kenyér családfenntartó, életadó. 

Czipóm, kenyerem, tejem van már, minden-
napi élet tápeleme, istennek hála hogy már meg-
van mindennapi kenyerem. Édes kenyér a min-
dennapi, keserű ha nincs, város népem legyen 
meg neked az édes mindennapi kenyered ! 

Éhség, nyomor ne kínozzon, a jólét emel-
jen, így lesz boldog a város népével édes jó 
istenem. 

Ballag -fürge lábom haza, munkára készen; 
munkálkodjál erő örömmel a jövőre ! 



A szegedi Lloyd-Társulat. 

Zajos a Lloyd-társulat terme, a nagy terem 
élénkül, társulati tagok napi találkozása, a keres-
kedelmi élet szórakozó helye. Ruhafogas; rakva 
bőven, szolga hajlik készségesen, esernyőt, pál-
cát ragad kézbe, a jó rend örömére. 

Terem márványkerek asztallal telve, tagok 
ülik körben, terem közepén tekeasztal szórakozás 
örömére. Tárokk, pikée járja körül a kis aszta-
lokat, dákóval felfegyverkezve meg a tekeasztalt. 

Alapszabályod ismert a város köreiben, ne-
mes célod hatékony kereskedelem, ipar, gazdá-
szat érdekei vitelében. 

Városélet akkor élénk, virágzó, ha keres-
kedelme, ipara, gazdászata közmegbeszélés tárgyát 
képezi, város életének szép jövője akkor lesz, 
ha e tényezők észszerű összhatásában jólétre 
törekszenek. 

Szeged fiai buzgalmatok nemes, társulati 
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eszmecsere a helyi kereskedelmi élet eleme. Be-
széltek sokat, gondolat cserélve sokszor, lám napi 
törekvésetekben a város emelését látom. Hü fiai 
vagytok Szegednek, városjövőért lelkesültök, lelke-
sülés a város jövője, jövő életének szép reménye ! 

Létem a jelen, reményem a jövő, a város 
jövőjének szép reménye: éltem legfőbb boldogsága. 
Város nagy lesz, jövője biztos, ujjáalkotott szép 
városom benned a jövő reménye csillog. Empo-
riális hatalmi fekvésed, közlekedésed hatékony 
ereje, iparod, kereskedelmed, állami intézményeid, 
néped szorgalma, lakosaid jelentékeny száma a 
haladás erejében a jövő élet reményképe. 

Ne csüggedj, ne félj, magyarok istene őrkö-
dik feletted, város jövője biztos, a haladás emelő 
hatalmában. Néped nem veszhet el, ki szorga-
lommal bízik életében, nemes munka áldásra vár, 
a jó emberek hatalmában. Tetterő, buzgalom si-
kert arat, súlyos teher viselésében is diadalra vezet! 

Zsong, bong a terem a csevegés zajától 
üzletemberek mindennapi óhajától. Gabna és 
terményárúk hullámzata közbeszéd, üzleti számí-
tások halomra vannak döntve. 

Élet spekulál, nem az ember, életszámítás 
kijátsza az embert. Életszán ítás a legnagyobb — 
tudomány, numerúsát köznapi ember nem látja, 
látköre szük, köznapi, okos ember csak olvasva 
lát, lángész szétnéz és tudva lát. 
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Szomorú az évi jelentésed, regélsz anyagi 
bajokról, korholod a külföldi magas védvámot a 
hazai termés kiszorításával. Fogyasztási piac 
lanyha, szerinted a külföldi magas védvám az 
oka; ok bármi legyen, azért dolgozzál csak seré-
nyen. Haza így lesz boldog, nemzet így lesz 
virágzó, tevékeny munkásság az élet alapja, nem-
zetjövő boldogsága. Panaszkodól az adórendszerre, 
hogy alapjában támadta meg a szeszipart, nó 
meg hogy a malmok konvencionális egyességre 
léptek a lisztgyártás redukálására. 

Súlyos adóteherről is panaszkodól, hogy 
ennek terhe a forgalom megszorítására vezet, 
kereskedelem, iparvállalat nem prosperálhat a rá 
vetett adó súlyától. 

Szomorú a képed látom, a panasz érzelmé-
től, nem szabad csüggedni kicsinyes érdekektől. 
Széles látkör, nemes buzgó erő, takarékos szel-
lem megtör mentében minden utat! 

Kereskedelem lendülj város jövőjére, életed 
nz ujjáalkotott város jövője. Életed a város bel-
világa, nemes működésed küléletének fényvilága. 

Világ derengj fénylő erőddel, Szeged város 
•életörömére, város közforgalmára, jövő boldog 
éleiére! . . . 



A Próféta. 

Ez egy vendéglő, a vidámság tanyája. A 
látnoki tehetsegről kérészi élték el a múlatás, szó-
rakozás helyét. A generális benne: Gyuri a híres 
vendéglős. Régi mulató helye Szeged közönsé-
gének. Barát baráttal, ismerős ismerőssel szorít 
itt kezet, koccint poharat a vígság, az életvidor-
ság terjesztésére. Jobb az életben örülni, mint 
szomorkodni. Az élet úgyis elég bő anyagot szol-
gáltat a szomorúságból. Legyen a vendéglő min-
dig ébresztője a vidorságnak, jókedvnek! 

Ez a vendéglő keresett mulató hely. 1869. 
év óta uralja a vidámság erejét. Gyuri a tulaj-
donos, fürge eleven ember. Simára fésült őszes 
haja, előzékeny modora ismert a városban. Sokan 
ismerik jó konyháját, italát. Konyhája, italában, 
modorában van népszerűségének ereje. A Kárász-
Kölcsey-utca sarkán fekvő díszes vendéglő a város 
közönségének gyakori találkozási helye. Ágácfával 
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befásított négyszegletes udvarában 40—50 asztal 
a vígság fenntartója. A pincérek egész serege 
járja körül az asztalokat, parancsszóra készen 
állva. Udvarában a fal mellett terül el a szálétli, 
a törzsvendégek asztalaival. Az udvar közepén dísz-
lik a légszeszállvány 60 lánggal. Világosságot 
terjeszt, mint a bor jó kedvet. A pincérek rohan-
nak a sentés felé, ez a vendéglő fő pozíciója. 
A sentés, a kellneráj, nevezetes hely. Csapra 
ütött sörös hordók, boros palackok uralják annak 
belsejét. Az élet nedűjét itt kézben szolgáltalják. 
A kétdeci, félliter, asztali, parádi, giszhübli, 
spritzer szavaktól rezeg benne a levegő! 

A kutscheber szorgosan járja körül az asz-
talokat. Lutrizni akar a szerencsében hívőkkel. 
A 36-os számig terjed az ő szerencséje, vagy 
vesztesége. Az élet különben maga is egy nagy 
lutrijáték, csakhogy ez nagyobb számmal dolgozik. 

Jön a cigány tányérral kezében. A picula, 
a hatos hull a tányérba. Olykor ott ragad a 
forintocska is, a barna fiuk fő vágya, élénk 
óhaja! A bankóhullás ideje elmúlt már a cigányra. 
Még a jó zene hatalma sem elég erős a bankók 
kiadására. Sokan azt tartják, hogy a magyar nem 
takarékos. A cigányok ennek ellenkezőjét vitatják. 
Garas járja ma, nem forint. Jön a kis virágárus 
leány, kezében csinos kosár virágillattal. Mellére 
tűzi a fiatalság a remény virágát. Fiatalságnak 
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"való, az öreg kedélynek még a virág, a szép 
rózsa illata sem nyújt már reményt a jövő bol-
dogulására. A fiatalságé a jövő, az öregeké a mult. 

Amott látom a hosszú asztalt elterülni. A 
tisztikar asztala. Együtt ülnek ők szeretetében a 
királynak, a hazának, az összmonarchiának. A 
sör, a bor lelkes, hangos éljent csal ki oly-
kor ajkaikra. Szeged város híres város a ka 
tonai és polgári elem egymás iránti szereteté-
ben. A polgár a katonát, a katona a polgárt 
szereti. így nyer helyes kifejezést a társadalom 
békés nyugalma. Az általános véderő megteremtő 
a katona, polgári elem közös szeretetét. 

Bort kérek, hangzik egy asztalról ! A pincér 
a parancsszóra engedelmességében hajlik. A bo-
ros üveg ott terem az asztalon, s a megrendelő 
nagyot kortyant belőle, szíve nemesül hazasze-
retetében. A borban sok igazság rejlik. Kimondja 
a bor az igazat, a mit a mai kor emberei rend-
szerint. elhallgatnak. Beszélni ezüst, hallgatni 
arany, mondja a példaszó ! Tehát a bor inkább 
az ezüsthöz, mint az aranyhoz hasonlít. Arany 
a színe, tulajdonságára ezüst. 

Félre veled boros üveg! Nem foglalkozom 
véled, bár sok szép ideának voltál már megte-
remtője, ép azért igen becsüllek, tisztellek. 

A falon színlap is lóg. Hirdeti a napi ese-
ményt. Rá mered szeme a kutschébernek s elszorul 



szíve, hogy ő abban a szép színjátékban nem ve-
het részt. Nincs rá pénze, ped'g a művészet hall-
gatása pénzzel jár ; pénz a művészetnek egyik 
ereje, annak fenntartója, terjesztője. 

A derék Gyuri vendéglős őszes haját a 
szél lengeti. Generális pozicioba veti magát. A 
pincérek benne az erős főt látják. Szeretik, tisz-
telik, mert megérdemli. A tevékeny polgárról 
írok valamit. Gyermekkori élete nem közönsé-
ges. Szüleit nem ismerte, pedig jó szívvel szü-
letett. Alig volt 3 éves, máris árva tőn. Egy sza -
badkai szegény iparos megszánta a fürgetekin-
tetű gyermeket s 8 tagból álló családjába fel-
vette nevelő fiának. Nevelt belőle derék polgári 
a városnak, jó hazafit a hazának. Hányszor 
mondta nekem a Gyuri, hogy édes szüleimet 
nem ismertem ! Borzasztó érzés szülét nem is-
merni. Csak az érzi azt, a ki benne van, csak 
az érzi azt, a kit a sors ily csapással sújtott.!. 
Gyuri azért bús percei után víg is szokott 
lenni. 

Fölsétáltat a téli terembe. A nagybőgő fe-
hérlepelbe van pakkolva s a terem egyik sar-
kában szépen meghúzódik. Bömböl eleget úgyis, 
most hallgat. Hallgatni a magyar népzenének 
nem szabad, a magyar érzelem fenntartása az 
első. Az érzelem kezd élénkülni, a cigányok 
muzsikálnak. Asztalok körül aranyos női fe-



jek vidámítják a szíveket. No nélkül az élet 
semmi, növel az élet minden! A szép kis, puha 
kezek koccintanak, fellelkesül a cigány tekintete 
a női szépség, a báj erejében. 

Húzza úgy, a mint kell, amint a női ara-
nyos kedély azt megköveteli. A Gyurkának szíve 
is dobban egyet. Szerető hitvese boldogításárn. 
Huzd rá cigány, huzd r e á ! ! Hangzik it -ott a 
szó. A vendéglő látom már a vígság igfazi ta-
nyája, az élet egyik öröme ! 

v-
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A szegedi kereskedö-ifjak társulata. 

Nemes cél, nagy erő. Kulturális, materiális, 
humanisztikus czélok előmozdítása. Ipar, keres-
kedelem hatalmi erő nemzetfejlődésben. Erő a 
haladásra, hatékony tényező a virágzásra. Erők 
tömörülése, összetartozása a szakélet szellemét 
emeli, létét biztosítja, jólétet teremt. 

Szeged elénk kereskedelmi város. Kereske-
delme, gyára, ipara emelkedett, működése ügye-
lem ébresztő, kihatása a város jövőjére, szellemi, 
anyagi jólétére üdvös, boldodító. 

A szellemi élet az anyagi erőben találja 
lüktető erét; egymást kiegészítő hatalom nemzeti 
nagy célok elérésében! 

Egylet virágzó, tagok ébersége munkás, évek 
sora bizonyítá az egylet erejét, működése nemes 
célját. 

A kereskedő-segéd dolgozik naphosszaid, 
terhes napi munkája lecsigázza idegét, erejét. 



Kevés ideje marad szellemélvezetre, önművelésre, 
dképzésre. Anyagi funkciója, testi fáradalma az 
gylet szellemi életéljen nemesítő pihenőt talál, 

lelke ébred, szive nemesül, látköie szélesbül, 
ösztöne élénkül, gondolata, eszméje támad a 
szellemi élet domináló erejében. 

A haza nyelvét miveli, magyar érzés szállja 
szívét, a hon szerelme gyökeret ver szívében, 
hün ragaszkodni a hazához, a szülő röghöz, dús 
vagyonban el nem hagyni, utolsó percig érte 
buzogni, tenni, fáradni, dolgozni s áldozni 

A hazafiúi eszme lengi át a matéria emberét, 
i kereskedelmi élet mozgó elemét. Német beszéd 
ögytán járja, magyar zengzetes szó uralmat vesz 
a szíveken. Magyar érzés, magyar szellem, magyar 
nyelv az uralkodó, az egylet beléletének gyúpontja, 
nemzeti közmiveitség elérése, magyar kereskede-
lem honosítása a kitűzött zászló aranybetüje. 

A társu'at helyiségében szaporodnak a tagok, 
társalog, eszmét cserél az ifjú; összejövetelében 

"beszélik a jövő tervét, a kereskedelmi élet haladó 
lüktetését! Értekezés, felolvasás hóban többször, 
taps, örömérzet van benne bőven. Uj élet remé-
nye száll a kereskedő-segéd szívébe, elméje csiszo-
lásában, ismerete szélesbülésében ! 

Mulatságot rendez évenként többször, társa-
dalmi élet benne élénkül. Anyagi jövedelem nemes 
célra fordítva, kultur-élet teremtésére. Nemzetgaz-

14* 
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dasági, kereskedelmi kérdések tárgyalva, beszélve-
sokszor, nemes szórakoztató olvasmány, folyóirat, 
hirlap hever az asztalon. Olvasóterem, könyvtár 
napi használat, a tag életeleme, beléletének, szív-
világának nemesítő hatalma, jövő szerencséjének 
fő lámasza. Mi veit kereskedelmi elem a társada-
lom ereje, nemzet, állam egyik fö tényezője, ha-
lalmi ereje. Tanulj, miveld magad ifjú, a kereske-
delem lendülete, virágzása csak akkor biztos,, 
értelmes, mi veit kereskedő a számerő, értelmet-
lenség, a fejletlenség a bukás alapja, a romboló 
érzet uralma. 

Célod nemes pályatársat segélyezni, beteg-
társat gyógyíttatni. Emberszerető szív az egylet 
hatalmi ereje, emberjogok védése, létjog tisztelete, 
fájdalom, baj enyhítése, közérzület emelése egy-
leted humánus miszsziója, boldogító jövője I 

Évkönyvet adsz ki évről évre, ügybarát,, 
pártoló kimerítő tájékozást talál benne. Társulat 
működése, állapota, ügyei leirva szépen, érteke-
zés, felolvasás közzé téve benne. Kétszázon felül 
a tagok száma, folyvást szaporodik a buzgó elnök 
vezetésében. 

Országos érdekű mozgalmat indítsz olykor-
olykor, szegedi név tiszteletére, becsületére; ügy-
buzgalmad elismert, a kongresszus eszméje ország-
szerte pártfogolt, tiszteletet szerez a magyar névnek! 

Magyar kereskedő légy éber, nemzeti célok 
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lebegjenek szemed előtt, elismert tetterőd fokozza 
benned a haladás eszméjét, a magyar kereskedő 
hazafias érzelmét! 

Idegen nyelv, szokás ne legyen lényed ereje, 
magyar érzület, magyarnemzeti nyelv, szokás, ér-
zés, gondolat legyen egész lényed, önmagad. 

Zászlód aranybetüje: a magyar haza, ma-
gyar nyelv, érzület, szokás, ruhaviselet. Kozmo-
polita ne légy, látásod legyen világi, nézeted 
európai, önlényed magyar egész teljében, tetőtől-
talpig nemzeti. 

Magyar kereskedőre így lesz a nemzet büszke, 
nemzeti érzülettel telve. Magyar kereskedelem, 
magyar érzülettel, magyar felfogás terjedjen e 
hazában, idegen érzelem pusztuljon belőle. Egylet 
virulj a magyar nemzeti kereskedelem erőhatal-
mában, nagyságában, szép jövőjében!. . . 



A Klauzál térre néző Európa-szálló kerek 
asztalánál szürpölgetem a kapucinert. A pihenés, 
szórakozás ideám erősítője. Kinézek a csinos 
négyszögtérre, szemléletem terére. írni városról, 
sok tárgyról, főképen lóvonatú vasútról. Az 
Európa-szálló karos széke, megfigyelő tehetségem, 
szellemem erősítő pihenője. Pihenni nem sze-
retek, munka életem eleme, írótollam hírneve. 

Toll rajzol szépen, hűen érdekesen. A va-
lót visszaadni író hatalma, az élet minden moz-
zanatát észrevenni a szellem ereje! 

A Klauzál-téren bérkocsik hosszú sora. A 
pihenés unalmától inog a ló lába. Hol egyikét, 
hol misikát emeli föl unalmában, lelógó fejét 
izzadt szügyébe vágja. A kürt szól harsány han-
gon, figyelmeztetve a ló vasút érkezésére. KürtíÁ 
a kocsis erősen, a biztonság megvédésére. Sípol 

A lóvanatű vasút. 
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a kocsivezető nagy erővel, a jeliadó utazó föl-
vételére. A feketesapkás kocsis dörzsfékével szo-
rítja a kereket, hátúi a kéksipkás kocsivezető 
hason erővel. Megáll a vaskocsi közös szorí-
tásra, a felszálló utazó tovább szállítására. 

A dörzsfék eleresztésében szabaddá lesz a 
kerék, a hátsó sípolásra ki van adva a jel a 
továbbhaladásra. A kocsis ostorával legyint egyet 
a ló farára, kürtölve a megindulásra. Nagyot húz 
a szegény pára szügyével, gyorsan siklik a kerék 
a sínen. Zörög a vaskocsi a menetelben, döbö-
rögve halad a kitűzött helyre. Osztrák állami vasút 
indóháza közúti vasúttal összekötve a magyar 
kir. államvaspálya. Fölfelé halad kanyarulatban 
a szeszgyárig, a felsőváros részéig. Behálózva a 
város, a haladás előnyére, szellem, anyag elő-
mozdítására. A vaskocsi zsúfolásig tömve, ülő-
hely már nincs üresen. Állóhelyen ember-ember 
hátán, a kocsifedeléröl lelógó szíjjak kezekben 
tartva. Zörög, düböiög a kocsi menetében, jegy-
szedő előáll a hatos átvételére. Rövid időre be-
toppan a kocsiba az ellenőr, jegyeket kérve az 
utazóktól. Nyílnak a zsebek a mutatásra. Ellen-
őrzés pontossága a Jófe jű" vasút ereje, köz-
hasznú müködésénék életeleme.» Útközben a v o 
zető a kocsiról leugrik, a vágányváltásra gyor-
san lehajlik. Kikerülik egymást a vonatok, a köz-
lekedés gyorsasága nagy hatalom. A csillagko-
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rekek gyors mozgása, a lókitartása, az utazás 
biztonsága. 

A vágányon halad a kocsi előtt az agg 
•ember. Kürtölés, ápolásra nem tér ki. Süket 
szegény hallására, egész életének sajnos fájdal-
mára. Mindkétrészről a dörzsfék erősen műkö-
dik, de hiába csekély az erő a kocsimegillításá-
ban. A távolság csekélysége vészthozó, emberéletre 
veszélythozó. A kocsi menetereje elüti a sze-
gényt, kerék alá kerülve kiadja életét. Borzasztó 
zavar támad a kocsiban, az utazók rémületes 
lelkében. Hallották az utolsó „jaj" szó velőtrázó 
szavát, embercsont törését, a lélek hörgését ! 
Kriminális per a vége, teljes fölmentéssel, a vé 
fetlen be nem számítási! vétség. 

Az ügyelet ébersége rendes, szerencsétlen 
eset igen kevés. Őrködj kocsis a biztonságra," a 
biztos közlekedés fenntartására. A közlekedés 
ereje, kereskedelem, ipar emelése, szellemi, anyagi 
jólét ébresztője! Az osztrák-magyar vasúti in-
dóháznál megáll a kocsi, az utazók gyorsan ug 
rálnak ki. Vége a Jófe jű" vasutimenet idejének, 
a kifáradt bucefalus ügetésének. 

Ügess ezentúl is szerencsével, a közlekedés 
-szellemének terjesztésére. Közúti vasút szolgálj 
városomnak, a haladás, civilizáció nemesitő ha-
talmának. Légy mindig ébresztője a jólét ter-
jesztésének ! . . , 



A postahivatal 

Postásnak lenni neliéz gondolat, e tisztet 
•viselni nehéz feladat. A főnök szobája a földi 
titkok tárháza. A földi öröm, bánat érzelmét 
hordja kezében. A levélben mindenki elmondja 
földi óhaját, kivánatát, örömét, fájdalmát, életének 
egész változatát. Anyag, szellem rejlik benne. A 
közlekedés főeszköze, a világmiveltség egyik elő-
mozdítója. 

Királyi hivatal, király, nemzet szolgálatában. 
A főnök kiborotvált ajkkal mozog benne. A mu-
tatásra készen áll. A feladók napi serege lepi el 
a földszintet. Kétemeletes díszes épület, a Széché-
nyi négyszögtér egyik büszkesége. A tető kiszö-
gellő négy sarka égnek áll, kérve az alkotó áldá-
sát a közforgalomra! 

A boltivés földiszint az ajánlott levelek fel-
adója. Ácsorog a nép a felvétel percére. Perceg 
a toll a tiszt kezében. Vevény, napló készen 
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van. A levél továbbítva van. A gondolat, óhaj 
tovább repül, el-el száll a messzeségbe! 

Az állványok bosszú sora, a levelek szélosz-
lása. A kereskedők levélfiókjai zárva egymás 
melleit. Béke lionol köztük — a szekrényben. A 
külélct már az érdek liarca, az egyéni önzés 
hatalma, háborús világ az érdek küzdelmében. 
Csak író, költő, művész rajong a hír, dicsőségért, 
a matéria uralma a szellem világában mankón 
jár. Bénulttá lesz a szellem láttára, az idea csillo-
gására ! 

Matéria kövess kicsit engem, gyermekeim jö-
vőjének biztosítására. Szellem, anyag nagy hata-
lom, együttműködése: cél elérése. 

A levélhordó serényen dolgozik, málhák, 
pakkok, csomagok halmaza bever a földön. 
Nyaldosva szolgálják a közforgalmat. Ez a kocs i -
posta, hajtása a csomagoknak. A kis kocsi forgó 
kerékkel szállítja az udvarra. A csomagon a jelző 
cédula: a szállítás helye, nevének biztos hírnöke. 
Megérkezik nemsokára, a tulajdonos örömére 
avagy fájdalmára. 

A postatakarékpénztár ki és befizet. Üdvös 
uj intézmény, a takarékos élet terjesztője, a jólét 
előmozdítója. Ott a vasszekrény meghúzódik a 
sarokban, az ellenőr a kontrollja. Napi bevételek 
itt bevernek, bankók tömege egy rakásban. Baross 
arcképe rá tekint, a tisztakezelés szellemére.. 
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Szolgasereg izeg, mozog, postakürttel koronával, 
sarzséja a szolgának. Vitézek ők a szorgalomban, 
a fáradalom küzdelmében. 

Utalványok ki-befizetve, a napló nyolc rovat-
tal. Belföld, külföld közlekedik velünk, a világ-
forgalom piacára. Postatiszt törli a verejtéket 
homlokáról, erőt merítve belőle a küzdésre. A 
fizetés csekélysége, a munka terhessége — a hi-
vatal sorsa. A sors üldözését kikerülni, az élet 
bajait elodázni nem lehet. A sors ereje legyőz 
mindenkit, a megnyugvás jó ellenszere! 

Távirati utalványosztály emitt munkál. Kéz, 
fő izzad a pénzszámlálásban. Ötszáz forint a 
máximum, sürgöny innen többet nem cipel. Buda-
pest, Bécs már 5000 írt erejéig telegrafál, a 
villám már ereje erősebb, 

Sokat láttam a postán, elég lesz már bel öle-
Levéltitok maradj épen, a törvény örömére. Dol-
gozzál , fáradj hivatalnok hazád, nemzeted fejlődésére 1 

Csavarog a görcs a gyomromban, fájdalom 
érzelme kínoz. Kín az élet, teher, egészség nél-
kül. Kiesik a toll a kezemből, a gyógyírtól gyön-
gyözik homlokom, édes városom kínomban rád 
gondolok, küzdök érted, a mig lehet. 

Mély alvásba szenderülök, a jövő nap egész-
ségére ! . . . . 



II. 

\b- l-l ' 

A pénzügyi palota. 

W 

Rakás benne az akta. Az igazgató stoikus 
nyugalma ül rajta. A fürge finánc serényen dol-
gozik az adón. Adót fizetni kell, az állam célja 
követeli. Fináncigazgatónak lenni terhes gondo-
lat. A geniális Wekerle örül hivatalnokai buzgal-
mán. Szellemétől erőt merít a finánc a küzdésre. 
Küzdés az élet, fáradságteljes a munka az állam-
háztartás egyensúlyának helyreállításában! 

A fogyasztási adó, az illeték, a dohány, a 
bélyeg rengeteg aktáitól keveredik a fejem. Meg-
írni nehéz, elviselni nem könnyű. Csak a szor-
galom pontossága birja el. 

A jutalom növeli a munka erejét. Letörli 
a verejték fájdalmát. A finánc örül a segély-
nek, a tetterőt acélozza az elismerés köszönete. 

A derék igazgató a tanácstermet mutatja. 
Tanácskoznak a fmáncügy rendezésén. Minden 
magyar hő óhaja a hazát boldogan látni egyko-
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ron. A boldogság ereje a finánc öröme. Jó a 
finánc, nemes, kitartó a munka végzésében. A 
tisztelet érzelme belevegyül munkája körébe. 

Nagy a létszám igaz, sok a munka nagyon. 
De a szorgalom, kitartás célra vezet. Dolgozzál, fá-
radj kéz, hazád, nemzeted elismerése nem ma-
rad el. A fmánc hajlékony mint az ág, szolgá-
latkész, pontos. A reszszort terhessége az indok 
benne. Hajlanak előttem és én hajlok előttük. A 
kölcsönös hajtás, komplament a pénzügy pon-
tosságának tudata, tisztelete. 

Jó fináncnak lenni nehéz. Sok magyar be-
látja. Az elpusztult kúriák fájóan néznek a taka-
rékosság szellemére. Helyes pénzügy, jólétet, bol-
dogságot teremt. A pénzügyi palota a Tisza La-
jos-körút sarkán élénkül kora reggel. A hivatal-
noki sereg kipihent erővel lát múnkájához. A 
nagy kincstárikönyv az államkölcsön betakarója, 
ínség kölcsönről szóló könyv fekszik mellette. A 
koldusbot és sorsharag találkoztak. Node a rosz 
napokra derülnek a jók, a szomorúságot a jövő 
vígsága váltja majd föl. Bízom az ujjáalkotott 
Szeged jövő nagyságában! Hitem a jövő ereje r 

reményem a város fölvirágzása! 
Kicsinyes szempont a bírálat ma, a széles 

látkör előtt fölelevenül a közeli jövőben a vá-
ros nagysága, boldogsága, jóléte, szellemi., 
anyagi hatalma ! 



Dolgozzatok hivatalnokok serényen, munká-
lok áldásthozó lesz a város jövőjére. Isten ve-
led finánchivatal, benned sokat láttam, tanultam. 
A magyar belátja már, jó a finánc ha szorgalmas. 

A toll elakad kezemben, gondolatom leapad 
mint a Tisza vize, alkotásom más tárgyat keres 
a jövőre. A szem csukódik, s mély álomba szen-
derülök uj erőt merítve a küzdésre. Jó, derék 
finánc isten veled ! ! . . . . 



Koros betegség lenyűgöz, a fájdalom legyö-
iör. Egészség a drága kincs, a legnagyobb földi 
jó. Emberélet fenntartó. Küzdeni veled koros baj 
nehéz, hatalmad erősebi) a tudomány hatalmánál, 
a szellem találmányánál Bajom csillapítója a 
villany, rezgő erejére táncol az ideg, a fájdalom 
enyhül, a tetterő buzdul. Jó doktorom a javulás 
reményére sóhajt! Villanyápparátusával mellém 
telepszik. Zörög a telep, táncol a betegideg a 
javulás reményében. Remény biztass a jövőre, a 
munkabírás erejére! A tétlenség boldogtalanság, 
a semmittevés ölő betegség. Két betegséggel küz-
deni titáni erő, megbirkózni vele képtelenség! 

A remény nem liagy el; az orvos biztató 
szava ír a fájdalom keservére, balzsam gyötrel-
mem elviselésére. Gyötörj fájdalom, fájdalmas 
gyötrelmeden diadalmaskodik a villany gyógy erűje! 
Zizeg, zörög a telep hatalma, reményem erősbül 
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a javulásra. Átjárja belsőmet a villany erős moz-
gása, sápadlas arcomra pir derül. Orvosom oda-
adó buzgalma, gyógyulásom biztos záloga! 

A türetem megtörő hatalom; „tűrni, szen-
vedni ki tud, megtör mentében minden utat"! 

Csillapul a kín, a fájdalom enyhül, a gyöt-
relem szelídül, s a javulás emberére örömmel 
tekint az orvos. A toll már forog az író kezében 
a város életéért; a gondolatot követi a tett a 
munka örömére, a város előnyére. 

Tetterő buzogj bennem, szivem örömére r. 
célom elérésére! 

Perceg már a toll gyorsan a kezemben, 
határtalan örömem egészségem visszanyerésében-
Áldva légy villany gyógy hatásodban, te pedig 
derék orvos ügyes kezelésed ben. Ügyesség, villany-
erő örömnapom fellámadója; buzdúl az erő ben-
nem a munkásságra, örömnapom hajnalára! 

Tartós légy testi erő a küzdelemre, a szel-
lem hatalmára, gondolatom leírására. Erő, egész-
ség légy velem, urald lényemet városom javára,, 
szerető családom oltalmára! 

Kín, gyötrelem eltűnt, s az új ember mohón 
lát a könyv megírására. Egészség szelleme honolj 
bennem orvosom büszkeségére. Beteg író ismét 
fölveszi tollát s halad gyorsan a szellem biro-
dalmában! Derék házi orvosom Glancer köszönet 
neked. Életerő buzdulj a jövőre! 
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A zeneiskola. II 

Ének, zongora és hegedűből van a te élet-
elemed, táplálkozol a dal, a hangszer hatalmából, 
művészet világszelleme száll reád az intézmény 
földi örömére. Város közönsége 1860-ban életre 
hívott, a művészet nemes érzelmével, virulsz 
azóta közmegelégedésre a piáristák régi épületében. 

Hóm. kath. templom közelében honolsz, az 
ég ura közel van hozzád, isten segélye fényt de-
rít a művészet világ hatalmára, magyar dal, ének, 
hangszer diadalára ! 

Művész hazája a világ, a művészet diadalát 
világ érzi, író is világi, ha eszméi a nagy világot 
bejárják. Világ-író ritkán születik, világeszmék, 
ideák századszülöttének alkotása, szerencsés a 
nemzet, a mely magáénak vallhatja. Világzsenií 
kevesen értik, alkotása ragyogásával mégis hódít, 
eszméi fényéyel világot vet a köznapiság élén-
kítésére. ' 
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Földszinten a hegedüterem, benne művész-
szellemek lengenek, büszke magyar-nemzetem 
népe, liogy őket magyarnak vallhatja. Liszt, Jo-
áehim arcképei, a magyar zene-zsenik, buzdítják a 
tanulót a törekvésre, haladásra, édes magyar 
hazám boldogulására. Művészet, költészet ikertest-
vér, egy anyaméhből születtek, együtt bolygák 
be az életet — a költővel! 

Ernszt, Págánini, Huber, Pveményi müvész-
alakjai törekvő hatással vannak a tanulóra, a 
liangjegyállvány a nagy szellemek alkotását hir-
deti, a jó tanuló szívét, lelkét a művészet igaz 
hatalmában nemesíti, a földi érzelmét emeli, élet 
örömet terjeszt város jövőjére, közműveltség ter-
jesztésére, közszellem, társadalmi élénk lét fenn-
tartására ! 

Tanulnak sokan, tanár buzog nemes hivatása 
teljesítésében, kottaismeret terjed, hanganyag 
erősbödik, nyirettyű játszik, Tua Teresina liegedü-
virtuóz nagy szelleme alkotásra liiv föl, fényes 
öltözékében a teremtés nagy munkáját hirdeti — 
a falon. 

Minden igyekezet hiába, köznapi ész művész-
zseni nem lehet, író, művész születik, nem szor-
galom a szülő-anyja. 

Kis leányka zongorázik, aranyos fejecskéje 
kottára billen, Chopin világszelleme inti a jó ha-
haladásra. Jó tanuló bámulva nézi Spontini Lajos 



olasz-ópéra szerző \ il ága lakját, nézi a falon a 
nagy szellem ragyogó hatalmát. Művészet fényé-
ben éled a világ, ragyogó alkotásában hódol előtte 
egész emberiség. Óh! édes hazám termelj ragyogó 
elméket nemzeti művészet világ diadalára. Haza 
így lesz boldog, nemzet szerencsés, igen emelke-
dett, nemzeti miveltség hatalmas, Európa meg a 
nagy világ csodás bámulatára ! 

Isten kegyel minket, nagy elméket szül e 
haza, szép hazám, édes magyar-hazám, boldog-
ságára. Ének, hangszer kedélyvilág, érzelem teremtő, 
mindkettő a velünk született érzelmet festi, szí-
nezi, terjeszti, ámde a természeti hang müvész-
szelleme hódításában legyőzbetlen, uralja isteni 
természeti jogában, erejében a hangszer brillírozó 
földi hatalmát. Csengő tiszta hang, hangszálak 
linóm rezgése elragad, világot hódít, nemzeteket, 
földi kéj gyönyört varázsol az énekművészet ter-
mészeti bódító erejébe. Csodás erőd a hang 
hatalmában te énekművésznő, hullámzásba hozod 
-a szív, érzés, öröm-bánat érzelmét, győzhetlen 
erőd fényes diadalt arat embereken, nemzeteken, 
az egész világon! 

Mayerbeer, Mozart, a klaszszika-iskola leg-
kimagaslóbb művelői, nagy művész világerejükben 
jól talált arcképben — a falon ragyognak. Erőt 
merít a jó tanuló a törekvésre, szorgalomra. 
Intő példák a dicsőség szerzésére, a szorgalom 
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erényére. Magyar nö légy szorgalmas művészet 
tanulásában, nemzetcél lebegjen szemed előtt, 
művészet terjesztése magyar nemes érzés, fejlesz-
tés, szív, ész, értelem nemesítése, érzelem ébren-
tartása jó magyar hazámra. 

Zeneműtár húzódik meg a folyosón, Szent-
Dávid alakja hegedül tetején, a hegedű hangja 
nem a vesztés bántó érzelmét kelti, a tár gazdag 
tartalma a vígság, víg érzelem honosítója, ember-
kedélyvilág fenntartója. 

Úgrom az emeletre! Zongora-terem Haydn 
József klászszikns szellemével fogad. Beethoven, 
Mendelssohn lángszellemei bejárják a csinos termet. 

Glück fali képe, a német-opera megteremtője, 
a zenedráma előhírnöke, a művészet világ hatal-
mára isten áldását kéri, isten titokszerü földi 
ereje a világmüvészet hódító hatalmát viszi előbbre 
nemzetek, népek emelkedésére ! 

Kézfej mozdúl a falon, kézfejek zongora 
billentyűket takarnak, ütemszerü mozdulat, öt újj 
kellemes darabot játszik művészet fejlesztésére. 
Schúbert Ferenc szelleme tekint rám dalszerző 
kitűnő erejében, a dallam, szép, elragadó ének 
szívérzelmét játszilag tolmácsolván. Liszt nagy 
alakja bánkódva néz egy pontra, széles inggallérja 
nyitva láttatja hosszúkás nyakát. Mélázó tekirite-
tében bús érzelme életre kel, világzseni szelleme 
bánkódó érzelmében tör ki. 
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Zongora-király utódot keres, de nincs, szá-
zad sivár, terméketlen király-társ nem létében. 

L Hazám, édes jó hazám végzet szellemében légy 
kegyes jótevőnk, ne légy mostoha a jó magyar-
hoz művész király teremtésében. Te benned dicsőül 
Liszt! földi művész nagy életünk, zongorajátéká-
nak, alkotásának földi feltilmulliatlan remekében. 
Nagy valál, nagy vagy, leszesz mindig, büszke 
magyar dics-fénysugárral övez, magyar élet hatal-
mában, ragyog tündökelve a te neved ! 

Öt ujjadban világerő, szellemedben zene-
világalkotás vala, kihunyt nemes porhüvelyed sí-
rodban is fényesen hirdeti a magyar-művészet 
világhatalmát. Elszállt nagy lélek, fenkölt világ-
szellem, művészet ragyogó, világot befutó szelle-
med földi alkotásod remekében rendkívüli eszed 
mennyei életét éli, áld jó magyar fénylő világhatal-
madban, e szép Magyarország zenealkotásod fény vilá-
gát leborulva harsogva boldogan üdvözli. Élsz szí-
vünkben, meleg érzésünkben, dicsőült nagy szellem, 
századokra kiható alkotásod világító fényében igazán 

* büszke a jó magyar, szeretett jó hazánk. Áldva 
:légy emlékedben, a dicsőség fényét nemzet borulva 
fogadja, szép hazánkra életedben hoztál hódító dicső-
séget. Nagy maesztró! lelked földi meleg dobogását 
nem érzi már a magyar, szellemed tündöklő fényé-
ben ragyog a nemzet, s vele az egész világ. Világ borul 
nemzet fényében, a jó magyar zene-dicsőségében! — 
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Schulhoff szelleme a zongora-király világ-
hatalmát igyekszik közelíteni, koncert-darabjaiban 
feltűnő, fali arckép kiváló szellemet rejt művész-
világ emelésére, zeneélet diadalára. 

Szegedi dalárdának győzelmi koszorúi függ-
nek a falon, a hosszú teremben zeneelmélet,, 
zene történelem tanítva van, művészek arcképei-
től ragyog a terem, felszerelt padok fogadják 
magukba a jó tanulót. Itt dalolsz jó dalárda, 
magyar érzés, vígság erejével. Ügyes vezénylőd 
Joacliim Józseftől 1883-ban szívélyes emlékezésül 
Berlinből jól talált arcképet kapott, büszkesége 
földi életének, nagy művész meleg elismerésének. 
Ezüsttel befont karnagy pálca taktust üt, névnapi 
emlék díszére, érdem jutalmára 1876 év nov. 30-án. 

Jó dalár fényes győzelmeket arattál már, a 
kolozsvári 1880-ki 2-ik díj Szeged büszkesége-
marad mindig, ezüst-babérkoszorú selyem fehér 
sza!agja a jó szegedi dalár szép nevét hirdeti. — 
Győzelemre büszke vagy, szegedi név jó hírne-
vére féltékeny, derék dalár dalolj szép hazámról 
lelkesülve eleget. Versenydíjat többször nyertél, 
pécsi 1886-ki győzelmed lant-koszorúban hullt 
alá, aranyéremtől ragyog magyar kebled, szegedi 
dicsőség fényes diadalától! Lobogj fehér selyem-
szalag dalár diadalára, Szeged város jó hírnevére, 
légy jó fia, hálás gyermeke városodnak, az édes-
jó szülőanyának, 



Teremben székek egész sora, kottatartó, 
tábla, zongora a taneredmény hirdetője, jó igaz-
gató, tanárikar napi fáradalma, búzgóságuk földi 
büszkesége. 

Alakulásod i863-iki évre visszavihető, 16 
taggal Hánky Mihály boldogult igazgató vezeté-
sében. Virulsz azóta közönség meleg elismerésére. 
Szép könyvtárad 3—4000 kardalt tartalmaz, sok 
az ének benne, a vígság, öröm, olykor bánat 
érzelmének nagy tárháza. 

Avatási piros-selyem zászlód 1864-ből való. 
Keresztanyád Dánl Ferencné, Szegedváros boldo-

^ gult lelkes nője vala, fényes ünnepélyeden koccant 
a pohár a jövő élet baladó boldogságára! 

Dall, ének, zene urald e hazát, müvészerőd 
hódítson tért e város szép jövőjére, édes hazám 
igaz büszkeségére. Zeneiskola — isten veled! . . . 
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A szegedi jótékony nőegylet. 

A bölcső kezdete a jó nevelés eredménye ! 
Pestalozzi lángszelleme, megmondta szépen. Jó-
tékonyság szelleme, életed alapja, benne éled az 
egylet virágzata. Célod nemes, nagy, kisdedovo-
dákat alapítál várorészenkint, áldásos működé-
sedben a serdületlen kisded ész világa fejlődik. 
Nagy eszméd szegények segélyezése, ügyefogyot-
tak emelése. Világhumánizmus uralja szived, va-
lódi szegény benned találja földi támaszát, gond, 
nyomor, inség eloszlatóját! 

Negyven éven felüli üdvös működésed, ne-
mes érzületed intézményed jótékony szellemében 
nyilvánul; szülék áldása, kisdedek imája, vácos-
nép tisztelete az intézet hatalmi ereje, nőegylet 
virágzó élete. Emberi érzület, jótékonyság az egy-
let világa, meleg fényt árasztó napja. A nap fé-
nye, fényének melegétől alapnevelés szelleme lej -
lődik, egylet belvilága élénkül, s nemesülve emel-
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kedik nevelés győzelmére, világboldogító hatal-
mára ! 

Nevelés ereje kicsinyek földi boldogsága, 
ész, sziv, érzelem, gondolat, fejlesztése, tisztaság, 
rend, szorgalom teremtése, fokozása. 

Emberi nagy céljaid zászlaján ott lebeg be-
tűvel fölírva: gyermekmenhely. Kisdedet, picit, 
serdületlent védeni, óvni. Óh nemes eszme be-
levágsz magyarfaj emelésébe, születés anyagának 
emberi, nemzeti fönntartásába! 

Magyar nemzeti szellemed világhumánizmus-
sal vegyült, kicsinyek örömére, a magyarfaj büsz-
keségére. Magyarfaj erődre egylet vigyáz, éber-
gonddal őrködjél fölötte. Kisded ! anya táplál, testi 
erőd fejlődésére ügyel, szeretettel szorít szívéhez, 
érzelmének, kifejezi) etlen vonzalmának kedvenc 
tárgyát. 

Nevelés gyeplője gyenge az anya kezében, 
élénk gyermeki vér cselekvő, alkotó és tudvágyra 
van utalva : ovoda a kicsiny fejlődő kül- és bei-
világának eleme, tehetsége, akaratának fejlesz-
tője, ésszerű szabályozója. Nemes egylet, a kisded 
nevelésben, a serdületlen ész boldogításában. 

Vagyonerődet szaporítod egyleted hatalmára, 
tánczolsz, vígadsz minden évben nevelésügy, jó-
tékonyság előmozdítására. 

Nemzetek nagysága, alapnevelés jósága, vi-
rágzó államélet ennek köszöni létét, mindenét, 



Magyar boldog, szerencsés a haladás erejében,, 
nemzetfejlesztő alapnevelés benne a világító fák-
lya, a boldogító haladás fénysugara ! 

Buzgó, lelkes elnök vezetésben egylet virul 
szépen, hat társadalomra, nevelésre, jótékony-
ságra, emberérzületre emelően; szeretettel tárja 
kezét kisded, szegény, nyomor, inség felé, se-
gélyzö kezében nyomor enyhül, bánat könye 
szárad, alapnevelés éled, kicsiny szeretete fény-
lik emberszerető szív érzetétől. 

Ég szelleme szálljon rád humánus érzelmed 
hatalmában, emberségre áldástevő kezed fáradjon 
továbbra is boldogító eszméid kivitelében. Nemes 
éi'zés, szent cél, emberszeretet, míveltség. nevelés, 
fajemelés, nyomor üldözés magasztos eszméi tart-
sák ébren nőegylet erejét, sikeres működését, 
a kőzelismerés meleg szeretetét. 

Boldog lesz e haza, nemeshölgyek szivne-
mesítő erejében, a jótékonyság angyala dícsko-
szorút fon a hálaérzet örökzöld leveleiből buzgó 
honleányok tetteire s a dicsőség fénysugaraiban 
nemzet, király örömére virul a magyar! 

Világfenntartó jótékonyság, alapnevelés szel-
leme őrködjél e hazán, Magyarország szellemig 
anyagi jólétére, boldog jövőjére ! . . . 



A porcellán-iivegfestészet és üveg-
kereskedés. 

Törékeny a sziv érzelme mint az üveg, a 
világot forgató szerelem érzelme. Kedves rokon, 
vérnek a vére, a közőstörzs oldalági testvér ro-
kona pingál most le téged. Kis művészet emelő 
tanyája e hely, benne munkás kéz fárad, napi 
kenyér után, tisztes megélhetés boldogító erejében. 

Gyémánt metszi az üveget, a csillogó erő-
ben válik szét a matéria a közhasználat előnyére. 
Rezeg a gyémánt a metszés erejében, mint a 
nagy gondolat csodás alkotásában! 

Ivánkovics- féle üvegkereskedés rég dolgo-
zol már a közforgalom hatalmában. Alapításod 
kora régi, közel 70 év nyomja vállad, öregsé-
ged tettereje ifjú, a haladás észszerű fejlesz-
tésében. 1819-óta áll fönn czéged, régi Szeged 
régi cége, üvegárú nagy tárháza, közforgalom ha-



talmában. Szeretlek én téged, vérkötelék fűz hoz-
zád, rokonsziv éltető elem, egy család boldogsá-
gának földi üdve. Nagy család a rokonság, a kö-
zős törzs vére forog benne, nemes a ronkonság 
érzelme az összetartozás erejében ! 

Metszett üveg, fúvott üveg, sajtolt és tábla-
tiveg sokasága kápráztatja szemem, eladásra ki-
téve a vevő tetszésére. Evőkészletek nagy száma 
csínnal kiállítva, étvágyat gerjeszt a földi lét örö-
mére. Pecsenyetál jó gazdasszony éke, magyar 
vendégszeretet zsíros hirdetője. Magyar vendég-
szerető valál, szívvel, lélekkel, egyéniséged e ne-
mes jellege, szíved őszinte nemessége. 

A sarokban lámpák hosszú sora, a világ kis 
tárháza, fény lobog benne, a sötétség üzésére. 
Század szelleme világít jövő század fényére, tol-
lam világítson édes hazám üdvére ! 

Magyar kőedény kapós vagy, Hollóházy-gyár 
szolgáltat, forgalmi erőd nem kicsiny a haladás 
hatalmában. Tárgyaid színezése világi, japán, kí-
nai, szerb, oláh színek festése kozmopolitává 
tesznek, világforgalom a jelszavad, terjeszkedés 
mindenfelé, a kereskedő árúja a világpiac, a köz-
forgalom nagy világa, de szíve, lelke magyar, 
nemzeti, honszerelme lángoló ! 

Lányok ülnek asztal körül, kéz ecsettel 
•dolgozik, szép figurákat pingálnak küldísz hatá-
rául . A leány ecsetje értékes, drága annak értéke, 



munka becse, munka becsülete az erény megvé-
désében. PJtka virág, csodás erőd a férfi szemé-
ben, bár én a nagy angol költővel azt hiszem, 
hogy a világuralom forgalmának táblájára nincs 
fölírva a neved. Szegény leány dolgozik naphosz-
szat, fárad, küzd, jövőben remél, bízzál a jövő-
ben, az isten is megsegít. Tüzkemencébe vándo-
rol a kipingált edény, izzó forróság hevében a 
porcellán, a festék összeolvad, mint a szív ér-
zelme a hazaszeretetben, a király rajongó szere-
tetében! Ki van égve a tüz erejében, rózsás edény 
forgalomra vársz, szép rózsád hódít ipart, hala-
dást. Kemence lángja már nem tüzel, csend nyu-
galom van mindenütt, munkás kéz pihenőben 
van, erőt merít a további küzdelemre! 

Üvegfestészet virágzói, exce-homó üvegre mű-
vészileg van festve és beégetve Jézus-Krisztus, 
tempioméke, áhítat érzelem dísze. Rettenetes földi 
szenvedése arcán hűen visszatükrözik, tövis a 
fején, a földi mártirság ; iszonyú szenvedés jel-
képe, földi kínteljes életének látható siralmas 
képe. Ország templomai, egyházai szeretettel ke-
resnek, a földi isten szenvedése, leírhatlan ke-
serve, mély áhítatot kelt a hivők szívében, földi em-
ber kegyeletes szent érzelmében. Hivők ezrei, mil-
lió, ájtatos emberek nagy száma él benned isten-
tisztelő félelmében ; Jézus-Krisztus istenember kin© 
teljes földi életében ! 
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Festett üvegtükör, thearózsa zöld levelekkel 
buli alá, piros rózsák közt vár—rom látható, sík-
tengeren hajó úszik, kéklő hátsó hegyektől kí-
sérve. Szalon disze vagy, úri elegáns társaság 
ügyelő anyaga, üvegfestészet fejlődjél tovább szé-
pészet örömére, a fölépült város jövő fejlődésére! 
Csín, elegántia, finomság, kiváló érzék a te ele-
med, jövőd biztosítéka, üvegfestészet jövője, köz-
forgalom biztos előnye. 

Jó rokon baladj előre, alapításod ügyessége 
városra hozzon derült szép jövőt. Lányok még 
mindig dolgoznak serényen ! 

Jó leányka pihend ki az élet küzdelmét, nap 
fáradalmát, test elcsigázását, munkád napi fára-
dalma szíved nemessége, jövőd biztos záloga! 

.Festészet virulj Szeged jövőjére ! 

c» 
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A szegedi Somogyi-könyvtár. 

Míveltség a nemzetek ereje, hatalma, dicső-
sége ! Benne a tudomány lángol, ismeret gazda-
gul. Tudomány fegyvere hódít, győz, nemzeteket 
emel. Olvasás szélesíti a látkört, emberszívvilága 
Jágul, világismeret bővül, gondolat erősbül, ész, 
szív, érzelem nemesül tudomány, műveltség ha-
ltaiméban. 

Szeged délvidéki magyarság központja, ma-
gyar állameszme, nyelv, érzület, szokásával ra-
gyog benne. Város magyar puritán felfogásával, 
hazafias szellemével, régi tősgyökeres, százados 
szokásaival uralja a helyi közérzületet. 

Nemzeti politikában föléledt Szeged. Föllán-
golt benne a magyar érzület. Ujjáalkotása tudo-
mányt hódított, értékes, nagybecsű könyvtárt te-
remtett. 

A haladás szelleme látá a szép várost, kör-
sugár utaival, díszes palotáival. Őrködő szárnyát 
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ránk terjeszté csalogatva ide a tudomány, köz-
míveltség erejét. 

Tudomány védangyala leszállt közénk, ma- 9 

gával hozva széles ismeretet. A tudomány ün-
nepet ült 1880. évi ápr. 26-án. Ragyogó nap 
Szeged életében a nagybecsű adomány dicsősé-
gében. Somogyi Károly, boldogult apát meg-
ajándékozá szülővárosom gazdag könyvtárával. 
Mennyi eszme, mennyi gondolat, tudomány, is-
meret egy rakáson, közműveltség, emelkedői 1 is-
meret előmozdításában. 

A reáliskolai épületben székel fénylő hatal-
mad, könyveid százezrei díszítik a könyvtárt. Épü-
leted előtt Dugonics ércszobra őrködik, féltéke-
nyen őrzi a tudomány, ismeret erejét. Síri csend 
az olvasóban, a tudvágy szelleme dereng benne, 
a templom áhítatával azonos a tudomány síri 
csende. Vallás, tudomány fenkölt érzelmet kelt a 
halandóban, a véges emberi alkotásban. Mohón 
olvas a látogató, tudni akar mindent, két kezét 
fejéhez illeszti, mereven néz a könyvbe. Olvas, 
olvas, tudvágya élénkül, ismerete tágul. Lapozza r 
a könyvet, olvas benne, órahosszant üldögél a 
könyv mellett. Sok olvasás látkört tágít, széles 
ismeretre, tudományra juttat, okos ember bár-
mennyit olvas, tanul, sose lesz belőle lángész. 
Lángész születésével nagy, a tanulmány, sok ol-' 
vasás tudóst nevel. Tudós olvasva lát, lángész , 
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látva tud. Lángész látásának nincs határa, tudós 
látkörét a tudomány határolja, addig lát, a med-
dig tudomány köre engedi. 

Tudós emberben nincs alkotó erő, a láng-
ész, a szellemes ember vele születik ; alkotó ere-
jével hat, 1 lódít nemzeteket, emel, világeszmét te-
remt. Szeged nagy jótevője, lelkes fia valál a ha-
zának, szívben, lélekben magyar. Szeged népe 
hálával gondol porhüvelyedre, jó szíved nemes 
emlékére. Hátrahagyott drága kincsed e város 
szellemi élete, boldog jövője. Nagybecsű adomá-
nyod jövő ereje, város emelkedése, szellemi élet 
emelő hatalma. Városlakó tisztelettel említi szép 
neved, késő kor áldani fogja mindig kegyelettel 
emlékedet. Értelmiségnek tudományanyagot adál, 
roppant könyvek közkincséiten, bár* nem valál 
szegedi, e városért lelkesült, lángolt életedben a 
te nemes, áldozatra kész szíved. Szív, érzés, ma-
gyarfajszeretet, városjövő serkente adományra, 
könyv ezrei átadására. Rengeteg halmaza a tu-
domány, irodalomnak fekszik a termekben, ész. 
erő, szorgalom tárháza a Somogyi könyvtárnak. 

Ez a könyvtár a város szellem hatalma, 
drága kincse, földi édene. Tudósok, irók, költök, 
művészek nemzetmívelő alkotásai ragyognak 
benne, század legnagyobb eszméi, gondolatai a 
hátadás hatalmában fénylenek a termekben! 

Alapító édes atyja Somogyi Cs. Sándor is-
10 



mert iró volt, értékes családi könyvtárát öröklé. 
A hálás jó fiu követé atyja példáját, szaporitá 
folyvást családi könyvtárát. Nőttek a könyvek ha-
lomra, a nyilvános könyvtár alapításában ; alapító 
buzgó könyvgyüjtése most már Szeged élete, a 
város legértékesebb csillogó közkincse. 

Boldog emlékezetű esztergomi kanonok, nagy 
nevű alapító koronás fők, . államférfiak, főpapok, 
tudósok könyvtárait vásárlá össze, ritkabeesü pél-
dányok gyűjtésével. M. Nemz. Múzeum és az 
esztergomi primáciális könyvtár duplumáin kívül 
külföldi antiquáriusoktól is szerzett sokat. 

Tudós igazgatód szorgalmával rendezett, ki-
lenc főszakra osztott. Hit-, jog-, állam-, orvos-, 
mennyiség-, természet-, bölcsészet- neveléstudo-
mány szortírozva rendben, történelem-, földírat-, 
nyelvészet-, irodalom és vegyesek elhelyezve, cím-
tár ózva szépen. 

Olvasó belépéskor ellenőrző s kérő lapot 
kap. Statisztikát vezet a könyvtár az olvasók szá-
máról, a használt müvek mennyiségéről és ezek 
szakáról. 

Városalapító akaratához 1000 írton felül se-
gélyezi a könyvtárt, új könyvek évi szerzésére for-
dítva az összeg. Segélyező adomány tudományos 
míveltségre szánva, szaporodik a könyvtár érté-
kes munkákban. 

Könyvtárbizottság gondol reád, a hatalmi 
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kincsre a csillogó értelmi fényre. Megtesz érted 
mindent, jó és hasznost, város jövőjére, szellemi 

•életének emelésére! 
Tárháza vagy tudománynak, ész rendkívüli 

hatalmának. Egész vidék bámul közkincsed érté-
kében, jár, kel, hozzád figyelmes szemléletre. 

Város büszkesége, szellemélete leszesz min-
dig, drága kincse maradsz a város polgárainak 
örökké! 

Örökkétartó tudományszellemed lengjen to-
vább ujjáalkotott város fejlődésére, hódító erőd 
tegye igazán boldoggá Szeged város népét, vá-
ros polgárát! 

Minden mulandó e földön, csak a szellem 
maradandó, tudomány, műveltség, haladás szel-
leme buzgón féltve őrködjél e városon. 

Ész, erő, tudomány, közmíveltség, jólét ve-
zesse a várost a haladás terén, a közel jövő 
boldog erejében találja földi örömét. 

Szellem országa isten veled ! . . . . 

16* 



A p a t i k a. 

Teleped a betegség üldözője. Párbajt vívsz 
a betegséggel, emberanyag örömére, a magyar 
faj megmentésére. Viaskodásod boldogító emberi-
ség üdvére. Sok a patika Szegeden az egészség-
ügy hatalmában. Feketesas-utcában látszik a szép 
patika, kir. tanácsos volt a tulajdonosa. Daliás 
termetét a párfiméria lengte át. Téglik hosszú 

a fényezett állványon, a recipék 
száma fekszik a táraasztalon. Kever a patikus a 
receptura asztalon, izzad a munkában a közegész-
ségügy elérésére. Szép és nemes emberiséget gon-
dozni, magasztos életet megmenteni! Ámde halál 
ellen nincs orvosság, a láborátórium anyaga ke-
vés hozzá. A halálos kór pusztít egyre a magyar 
bánatára. Egészségügy szelleme urald a hazát, a 
magyar fajt, az édes hazát. Patikáriusok dolgoz-
zatok serényen, magyar élet megmentésére! Hazá-
nak szüksége van jó emberanyagra, a kies, he-



gyes, szép délibábos Magyarországnak szellemi 
-és anyagi erőre. Müködéstek áldásos a nemzetre, 
a cokáin, antipirin jó hatással van a betegre. 

Chinin, mórphium, cálomel, készül a tárán, 
expediálva rögtön, gyorsan. Enyhül a beteg a 
bevételre, reményében örömtelve! 

Gyógyspeciálitás sokasága kápráztat; életadó, 
mentő szerek látása kellemesen foglalkoztat. Men-
teni életet világgondolat, istenadta életet megmen-
teni kegyeletes gondolat. Istenemtől nyeri ember 
életét, az isten képmására teremtett földi lény 
élete közvagyon, a világegyetem vagyona, a mit 
eszes lénynek védeni emberi és isteni kötelesség! 

Tára mérleg dolgozzál tovább! Működésed 
áldásos, hasznos. Óh! édes hazám jó egészséged 
legyen, kerüljön a betegség, baj mindenkor! Ne 
szórúlj soha gyógyszerészre, a receptura gondos, 
ügyes kezelőjére. Lepároló készülék állíts elő 
tiszta vizet, illatos gyógyvizeket. Testmozgás, tiszta 
levegő, jó viz a három legjobb doktor, világfenn-
tartó, nemzetboldogító! 

Párizsi illatszertől kábul a fejem, a pipere 
szerek halmazától megfigyelő eszem. Most már 
láttam mindent a patika belsejében, egészségügy 
hatalmát városom, hazám, a magyar faj előnyére! 

Illat szaga kellemes érzést ébreszt, jó pati-
kárus most isten véled! Hazamegyek csendes 
^otthonomba, írótollam forgására. Percegj toll 
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hazámra, városom, szeretett szülő földem boldo-
gítására! Boldog a magyar a jó egészségügy fej-
lesztésében, emberanyag észszerű megmentésében. 
Jó egészségügy légy áldva a magyar hazára, a 
patika boldogságára! . . . 



Szegedi Kereskedelmi és Iparbank. 

Pénzes emberek részvénytőkére alapítottak. 
Életre keltél l8G7-ben. Kétezer részvény 200 frt 
névértékben szép summa, tekintélyes tőke üzlet-
vezetésre. Bank célod: pénzbeli kölcsön, keres-
kedelem, — ipar elősegélyezése. Város, államcél, 
létalap magasztos célzata, nemzelerő fejlesztés, 
virágzás alapja. Kedves bank lássam beléleted, 
nemes törekvésed külsőleg ismert, szorgalmad 
kezelésben dicséretes, vagy önerőd támogatva te-
kintélyes kezekben. 

Városleíró vagyok, pennám hegyes, élénk, 
de igazságos. Szemügyre veszlek szépen, gond-
terhes perceimben hűen leírlak. Élet mozzanatát 
meglátni, apró nüánszokat észrevenni, élet vál-
tozatós körülményeit gondosan megfigyelni: ki-
váló elme tulajdona, lángszellem elvitázhatlan joga, 

Bank üzletköröd terjedt, a szolid terjedés 
hivatásod nemes célja. Nemes célban van az erő. 
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az erőben a cél sikeres kivitele. Nem haragszom 
reád, szeretlek nagyon, üdvös munkásságod vá-
rosomra boldogító. A város java, biztos jövője, 
•a polgár hő óhaja, életvágya, buzgó törekvése. 
Szereti mindenki ezt a rögöt, születés helyének 
anyagát, szegedi ember melegen szereti városát, 
szülőföldjét, szép határát! Szeged város, híres 
város, az ország második fővárosa, magyar ér-
zés, magyar szellem, nyelv, szokás, állameszme 
benne rejlik. Magyar kultúra ragyog itten délvidék 
müvelésére. Szeged, alföld délibábos vidék élénk 
városa, nemzeti miszszió erejének fő tényezője, 
a magyarosító szellem uralma innen terjed a 
délvidékre ! 

Szép vagy, aranyos vagy én nekem, büszke 
vagyok reád, hogy itt születtem. Fáradok is érted 
eleget, jó akarattal, tehetséggel áldozok én tenéked ! 

Váltó pereg a bankhivatalnok kezében, szi-
gorúan bírálva az aláírás hitelképessége. Cenzor 
szigorú, bíráló szem éles az elfogadásnál, elfogadó 
lelke örül a pénz felvételében. 

Kereskedelmi hitelpapírt le és viszleszámítólsz, 
nemes fémeket, ércpénzeket, követeléseket, érték-
papírokat adsz és veszel, előleget is nyújtasz 
reá, szorúlt ember segélyére. A zseb zavarát 
nem szereted, előlegnyujtásoddal jóakaratúlag 
kergeted, embertársad gondja bánt téged is, 
olcsó kamattal szegény adós búfellege oszlik is. 



Jelzálogkölcsön üzletágad, föld terhelése hi-
vatásod, menekül a jó gazda az uzsora kezéből, 
•észszerűen, emberileg meg van mentve a vég-
képi tönkrejutástól. Nemes cél, nemes eszköz, 
humanitásra vezet, üzletkörben egészséges gazda-
sági életet teremt. 

Gazda hálája követi a jótevő kezet, olcsó 
kamat a nyomornak, végpusztulásnak hadat izen. 
Áruk, terményekre előleget adsz, pénztári jegyekre 
betéteket átveszel kamatozásra, takarékpénztári 
könyvecskére, folyószámlára. Gondos őrzője vagy 
a letétnek, őrködésed igen figyelmes. 

Jó napok után rosz napok! Jelentésed mu-
tatja. Helyi piac egy két bukása intézetre súlyo-
san nehezült. Vízkaiamitás, kis-tiszai zsiíip sza-
kadás 1887-ben biztosított követeléseket kétessé 
tön, gazdasági pangás üzletforgalmára csökkent, 
a lendület ereje alábbszállt. Törekvés, búzgóság, 
akaraterő, pénzerők éledése ez évben uj életet 
teremte, 400,000 névértékű alaptöke 200,000 
forintra leszállott, 1000 darab 100 frtos befizetett 
űj részvények kibocsátásával 300,000 forint rész 
vénytőkére emelkedett. Üj élet, új bizalom, új 
remény szállt a szívekbe, közforgalom örömére, 
intézeti szellem előnyére! Kétes követelés leírva 
egészben, működés elkezdve teljes erővel, a tiszta 
Aezelés erejével. 

Szilárd alapra fektetve az intézet, a mérleg 
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lelkiismeretesen szigorú elvekkel kezelve: új élet 
reménye fakad a szívekben a vagyonerő biztos, 
célra vezető emelésében. 

Emeld e város jólétét, szellemi, anyagi ere-
jét, hivatásod így lesz hasznos, városközönségre, 
polgárságra áldásos. Érték, vagyon emeld a ban-
kot közélet emelésére, közgazdaság fejlődésére a 
város virágzásában, a jövő szép reményében ! . . . 
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A Tisza folyó. 

Vad haragja természetnek, de sok bajt csi-
náltál, romboló erőd hatalmában várost, terma 
földeket víztengerrel takartál. lom volt a ta-
karód, víztenger a fátyol, termökincs, földerő 
vesztében, szomorúan elborult láthatárod! Erőd 
rettenetes, rombolásod borzasztó, fékezhetlen szen-
vedélyed irtóztató! Szorgalom, fáradalom gyü-
mölcse halomra dőlve, izzadt kéz verejtékes mun-
kája semmivé téve. Óh! rettenetes állapot Szeged 
pusztulása, tősgyökeres magyar faj országos si-
ratása. Titáni erőd 1879. márc. 12-én, feltartóz-
hatlanul dúlt, rombolt. Édes városom romalakod 
látása, magyar hazám kínzó fájdalma! 

Páleokapa turini ércszobra sírva néz rád, 
szomorúságában kesereg régi terve buktán. A 
lángész megmondá előre a Tisza folyó regulázá-
sát, észszerű szabályozását, a radikális kurat.. 
Nem hallgatának reá a szakíérfiak, nem ismerék 
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kortársai esze lángerejét. Lángész előre lát, kö-
vetkeztet jövőre bizton, föl nem ismerék akkor 
bámulatos tervét. Okos emberek nem széles lát-
köre regulázta a Tiszát a negyvenes években 
bajra, kínra. Alkotó csak lángészszel közli láthat-
lan ereje egy részét, vele adja születésével az 
emberiségre boldogító nagy erejét! 

Mindig szerencse a nemzetre ha lángelmére 
hallgat, mert a lángész birja a szív, a szeretet, 
a világhumanizmus és a rendkívüli figyelem és 
a tiszta látás hatalmát. Bezzeg bizon földi baj, 
szerencsétlenség, ha a köznapiság a fölény hatal-
mát nem érzi, a lángszellem uralmát nem keresi, 
nem becsüli! 

Tisza folyó romboló ereje romvárost csi-
nált, a rekonstrukció Tisza Lajos gróf kezében, vas 
erélyében, kiváló szorgalmában szebbet a réginél. 

Szeged százados szokása, tősgyökeres nyelve 
puritán jelleme, értelme — istennek hála — 
megmentve, a város élete átalakult, a polgár-
ság, lakosság érzelme a hullámsír fájdalmán, 
bánatán! 

Jó szívvel, szemmel nézünk már az öreg 
Tiszára, a haragvesztett folyamra, a nagy ellen-
ségre! Hagyj fel haragoddal, üldözéseddel jó 
Tisza, termékenyítő erőd csak úgy lesz áldásos 
a hazára, a városra. Ne rombolj, légy tovább 
békével, folydogálj ezentúl szép csendesen. A 
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körtöltés védi erősen a várost, egyelőre a v íz-
veszély elmúlva látszik. A város éber védelmé-
ben a tomboló Tisza emberi fékezésében. Légy 
szolid, normális, nyugodt medredben, abban a 
kivájt teknős üregben. Ne jöjj ki belőle kérlek 
nagyon, isten szerelmére, lelkem üdvére, boldog-
ságára. Akkor vagy csak előttem hatalmas, erős, 
a virágzás előnyére, áldásos működés elérésére, 
nemzet, város virágzására, ha természetes öblöd 
marad csendes tanyád, édes otthonod, házi p i tkád! 

A Tisza folyón két vashíd terpeszkedik. 
Gyalog, kocsi és vonatjáró. Első magyarfő ta~ 
találmánya, másik francia elme fáradtsága. Remek 
alkotása technikának, Szeged nagy közforgalmá-
nak. Vasívek keresztkötésben, hajlott körben kő 
és vasoszlopokon nyugosznak, biztos jó alapon 
a város forgalmának. 

Gőzösök, hajók, bárkák, csolnakok járnak 
alatta, Tisza tükrén, a víz fölszínén. Gőzkerék 
veri a hullámot, a víztükör csendét megzavarja 
s alá-föl himbálódzik a csolnak, a bárka. Csol-
nakost néha ijedelem szállja a lélekvesztőben, a 
félkörben kivájt faalkotmányban. Csolnakok százai 

\ 

lepik el a Tiszát, lapáttal kormányozva ügyesen. 
A kormányrúd fő a vízjáráson, irány adása az 
út céljának. 

Tisza folyam mentén sürü a füzes, balpart 
ereje, töltés erősítője. A lápokon gyermeksereg 
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pícéz, kis halak fogása, a gyermek élénk vágya. 
Tutajos, fenekes pice vetődik a vízbe, a kis 
aranyos Tivi fiam kiváló örömére. Spárga mozog 
a giliszta kapkodásra, a hnzásra beleakad a kis 
halnak szája. Meg van fogva a halacska, kis 
fiamnak örömére. Ártatlan gyermekkedélynek 
van határtalan öröme, fejlődő tehetségnek játszi 
kedélye! 

Játszva tanul a gyermek a fogalmak szer-
zésében, életismeretben, tanulásban. A jobb par-
ton a hajók hosszú sora, egymás után s mellett 
sorakozva. Gőzhajók füstkéménye, a sleppek 
feketesége messze látszik a folyam mentében. 

Sötétlik az éj, homály borúi, a bárkákban 
recseg a hús a bográcsban. Körül ülik hajós 
népek az eledel tüzét, alig várják a jó pecsenyét! 

Cikázik az ég, felleg bofúl sötét felhő ké-
pében. Záporeső ütlegeli a menőt. Záporeső a 
vízszin tetovja, a víz nyugalmának megrablója. 

.A zuhogó eső később permetezik, alig észreve-
hetően. Kiderül hamar az ég. Tisza folyam ha-

iragja csillapul, új város, a boldog jövő hajnalára!! 



V 6 s a L a j o s. 
Szeged dalnoka. 

Dalolsz, csevegsz gyermeki szív világával, 
a kicsiny ártatlan érzelmével. Gyermekköltő 
vagy, az élet ártatlan, érzelmét keresed föl lan-
toddal,i hletséged ragyogó szépségével. Felnőttnek, 
deli férfinak gyermekké lenni, kisded szívvilá-
gába, nemes érzelmébe behelyezkedni, kisded ár-
tatlan érzelmét, gondolatát, szokását ellesni, erre 
csak az képes, a kit nagy megfigyelő erejével a 
végzet világszeretettel áldott meg. Jó barátom, 
te igazán nemes ember vagy. Életed áldozád ki-
csinyek boldogítására, boldog a gyermek kisded 
éveiben, gondtalan percei elsuhannak fölötte. A 
jó papa, jó mama gondoskodik mindenről, a jó 
Posa bácsi pedig szivnemesítő versecskéről. 

Gyermekek szerető apja vagy te, szeret a 
kisded, a gyermek, ezek világában tenyész iro-



dalmi érdemed, koszorúd zöld levele ékesíti az 
ártatlan fő gondtalanságát. 

Sokat, igen sokat fáradsz, ambíciód nemes 
heve nem lankad, szent cél áll előtted, az iro-
dalom közkincsének emelése, kisded szívérzelmé-
nek költői ecsetelése. Nagyokkal nem szeretsz 
foglalkozni, ismered jól az embereket, a rút 
világot, hálátlan jelent, érzelmed hajt a kisded 
igaz világába, ebben találod költői igaz érdemed 
jutalmát. Nem akarsz öreg lenni, aggkorodtól 
félsz, ifjú szívvel, gyermekérzéssel ártatlan gyer-
mek akarsz mindig lenni, költészet diadalára, 
magyar irodalom emelésére! 

Rajzollak én téged pennámmal, hűn akar-
lak eltalálni, tán eltalállak igaz magyar baráti 
éraelmem őszinte tárházával. 

Sokat irtak rólad a lapok, irodalmi érdemed 
méltatásául, édes szülék nem irtak rólad, de be-
szélnek sokat dicsérőleg, magasztalólag a jó szó-
fogadó gyermeknek a jeles költőről. 

Behatolsz tolladdal család mélyébe, élénk 
érzelmeddel jó gyermek szívébe. Ápold neme-
sen az ártatlan boldogságát, gyermekkedély fénylő 
világát. Gyermekvilág fénylik gyengéd érzelem 
nemességétől, a jó szülő meleg szeretetétől, kis-
ded ragaszkodó vonzalmától, édes hazám boldog-
ságától ! 

Szereted a gyermeket igaz érzelemmel, vi-
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lággondolat rejlik benne, világszeretet a gyermek 
éltető eleme, ebben van az aranyos picike szép 
jövője. Gyermeklátására felnőttek boldogok, köz-
érzelem földi üdve, óh! aranyos kicsinyke ben-
ned él a nagy világ, telve szeretettel, a jó Pósa 
bácsi meleg érzelmével. 

Lendül a vers a gyermek ajakán, költő gon-
dolatával, éizelmével, nézi jó kedvébon papáját, 
mamáját, verselménye szavallatában. A jó bácsira 
gondol örömrepesve, kis szívecskéje földi érzel-
mével, áldja a költőt alkotása szépségében. Jó 
szülő öröme határtalan a vers dallamában, jó 
gyermek világa fényes szülőszeretet nemes ér-
zelmében. E kölcsönös szeretet a nagy világ 
boldogító alapja, a költő alkotásának földi bol-
dogsága. 

Jó Pósa bácsi örül a jó gyermekkedély szép 
világának, ártatlan érzelem földi fennségének. Er-
deme jutalmazva gyermek imájában, édes szülék 
őszinte, meleg elismerésében ! 

Igazi gyermek-költő vagy, nemzet kiváló-
költője, gyermekkedély világ alapos ismerője, gyer-
mek ártatlan nemes érzelmének, belvilágának, a 
legmagasztosabb földi érzés hü érzője, figye-
lője, terjesztője. 

Élet megrázó képét pár sorral örökíted „Apró 
történetek" cimü müved szép alkotásában. Tra-

17 
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gikus esemény igaz költő gondolatában örökitve, 
magyar költészet emelésére. Megható képek van-
nak benne, életviszony kiváló színezésével, köz-
elismerést arattál vele, magyar költészet büsz-
keségére ! 

Müveid száma jelentékeny, szorgalmas éle-
led dicsősége, munka az erényed, költészet élet-
elemed, ragaszkodol hozzá meleg érzelemmel, 
szívvilágod fénylő erejével, magyar költészet a 
te fénylő napod, földi üdvöd, igaz kedélybol-
dogságod. 

Huszonharmadik müved „ Virághullás "-ban 
hullatod benne öröm-bánat érzelmét, a fájó ér-
zés föléd kerül ragyogó alkotásod költői szép-
ségében. Ne csüggedj, légy mindig vidám, a mú-
zsa szelleme homlokon csokolt téged, nemzet-
elismerés költődicsőség . hirnévszerzés földi 
vagyon. 

Ez a ruí sorsunk már kedves barát, küz-
deni léttel, emberiséggel, dicsfény lesz a mi ju-
talmunk nemzetünk, édes hazánk boldogságára ! 

Hazáért küzdeni szent kötelesség, költői 
ihletség magasztos erejében, ne tágítsunk senki-
nek, a napi édes munka, szellem napi élénk já-
rása legyen boldogító jelszavunk. 

Hullasd a gondolat szépségét, szív, nemes-
érzés, öröm, bánat érzelmét lankadhatlau buz-
galommal, szórd szét hazámban a gyermekvilág 
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igaz érzését, játszi mosoly, ártatlan melegség 
kisded érzelmét, nemzet hálával koszorúzza földi 
fáradalmad jutalmát, nemes munkád elragadó 
alkotását. 

Csókol jó barát a szeretet érzelmében, szel-
lem küzdelem erejében, Szeged dalnoka élj soká, 
hazám, nemzetem javára, hír, dicsőség szerzésére! 
Szegedi aranyos nők aranytollát követi majd a 
másik, munkád méltó jutalmát, fáradalmad elis-
merését, talentumod becsét, szívvilágod, kedélyed 
földi nyugalmát. Koszorúd lesz és van már, csak 
kitartó légy közelismerés, nemzet fénye koszorú-
val övedzí egykoron a költészet ragyogásában 
fáradó fejed! ! . . . . í r 



Az Európa-szálló. 

Csinos emeletes épület, kiugró oszlopos elő-
részszel, a Klaúzál-tér büszkesége. Élénk szálló, 
keresett vendégfogadó. Elegancia honol termeiben, 
haladás a szálló erejében. Robog ü bérkocsis 
vágtatva eléje, lassú menetben üget az omnibusz 
a szálló elébe. 

Bérkocsis örömmel törli arcát, utazás gyor-
saságát. Izzadt homloka bért hozott, szegény 
pára eledelére. Kapus csenget, csillingelő hangra 
úgrik a bérszolga, erős markával emeli a pod-
gyászt, napi terhét, kedvenc örömét, édes napi 
kenyerét. 

Elegáns nő férjével a kocsiról leszáll, pincér, 
szolga talpon áll. Bőrönd, ruha elvéve, parancs-
szóra a szoba kitárva. Utazás fáradalma ül az 
arcon, házaspár pihenőben heverész a dívánon. 
Jaj istenem! de megviselt az út fáradalma, közös 
sóhajtása vendég házaspárnak. 



Mosdó víz, törülköző, fésű, minden bekészítve, 
élénk pincér, szobaleány gyors ügyessége. Boldog 
házaspár maga marad az édes pihenésre. Álló 
nagy tükör a szoba sarokban, fekete körtefabútor, 
mosdószekrény, almáriom, kerevet, bársony sző-
nyeg díszeleg benne, jó pár boldogsága örömére. 

Pihennek ők nyugalomban, úti fáradalom 
nyugalmában. Csókolják szeretettel egymást, őszinte 
vonzalom erejével. Pihenés üdítő csak akkor, h a 

a nyugalomban a boldogság meg van, szerető 
házaspár érzelmében. 

Pihenés ideje múlik, vendég gyorsan mosa-
kodik. Látni várost, szépet, igaz magyar szellemet! 

Súhog a láb a lépcsőház szőnyegén, pincér 
futkos rajta, szobacicus piros arca mosolyog a 
parancsszóra. Új vendég érkezék ismét, a járkálás 
zavarában lótás-futás. Szoba van elég, jó vendég-
nek mindig készen. Gazda örül lelkendezve, finom 
vendég érkezésének. Czímnek megfelel a szoba, 
azeurópai elegáncia uralma. 

Bérszolga dereka ropog, nagy teher súlyá-
tól izeg, mozog. Hol ide, hol amoda lüködik édes 
terhe vitelében. Hajlik szépen derekában, jó 
borravaló köszönésében. Jó borravaló sokat elbir, 
bárszolga erejében. 

Forgatja a hatosokat izmos marka hatalmá-
ban, leönti estére torkát borliter számra. Száraz-
sága múlik, esői kapott torka, szomjúság bántja, 



folyvást száraz a torka. Keres rá eleget, a bort 
liter számra iszsza. Józanságát nem veszti el, a 
-hü, csendes régi szolga. 

Csehországi mosdóedényt cipeli a szobacieús, 
gyorsan halad a folyosón rendelő, pontos szóra. 
Új vendég ellátva pontos szolgálattal, ez a szálló 
uralmának dicsérő szolgálata. 

Sürgöny csillingel, kérő szó hallik, pincér 
szalad a sürgönyre. Ezüst tácán hozza a vizet, 
szomjúság oltásra, vendég szomja oszlik az ártézi 
víz ivásra. Szállinkoznak a vendégek városlátásra 
város élénkül idegenek látásától. Sétáltak eleget,, 
látva szépet, hazatérnek csakhamar vacsorára. 
Étterem úszik a fényárban, pincérsereg glédában 
áll szalonruhában. Asztalok sora, telve csinnel,. 
étlap szolgálva pincérkészséggel. Rend, pontosság 
honol benne, vendégszóra ügyességgel. 

Civilek, tisztek vegyest ülnek asztal körül,, 
eleven Jkedélylyel. Ajkmozgás egész teremben,, 
evés, ivás az öröm benne. Fecskefarkos pincér 
tipeg, topog, hajlik szépen parancsszóra. Borra-
való életeleme, a tringeld életének fő ereje, jövő-
jének kedves öröme. 

Fizetek — hangzik a szó — fizető pincér 
ott terem, veszi elő ceruzáját, irja vele kis papír-
ját. Számolásban nincs hiba, ötkrajcár tringeld 
nyomban a díja. Vacsorahely zajos, napihír, 
poütika beszélve nagyon. Étel hordva bőven, kérő 
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szóra spriccer. Vendég gyomra elég telt jó étel, 
ital örömében, pontos szolgálat erejében. 

Nyári szezon kellemes, virágos udvar kelle-
mében. Folyondár kúszik a falra, kigyós zöld 
levelével. Est hűse, udvar zöld színe, virág illata, 
a vendég kényelme, a gazda élénk öröme! 

Csörren a kalán, a villa, tányér hordva pin-
cérkézben. Húzza a cigány a víg nótát, nyalka 
honvédtisztek újrázzák a csárdást. A szórakozás 
verseny folyik, elegáns kávéház termeiben, kávé-
ház vele jár, egy tulajdonos kezelésében. 

Csinos kaszszirleány ül az emelvényen, kávé-
ház oltárán, kiváló szépséggel. Údvarló van elég, 
bók van mondva bőven. Sátresz, konyák, szilvó-
rium, vánilia, borovicska, rosztopcsin kis üvegek-
ben, fölállítva körben ülnek. Kúrmacher szelíd 
szava hangzik, a kaszszirleány piros ajka mosolyra 
nyílik. Szerelem, szerelem, édes szerelem, te vagy 
igazán a sölét verem! 

Pattog a lapda a tekeasztalon, snitzert ját-
szik a tekéző a billiárdon. Honvédtisztek kerek 
márványasztalnál ütik a blattot, pirosra piros, 
szólnak a hangok! Fekete, kapuciner, kándelveisz 
pincér kézben, a jó vendég elemére. Kortyok után 
üresül a íindzsa, a földi élvezetnek hamar vége. 
Vendégsereg zaja a szálló napi imája. Forog az 
újság a kézben, kézről kézre jár, napiliír, poli-
tika tartja ébren az elmét. Kávés körüljárja az. 
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asztalokat, kezében ezüst szelencét tartva. Szelíd 
arccal kínálgatja a burnótot. Prüszszög, tüszszög 
a vendég a burnóttól, a jólérzés hatásától. 

Fizető pincér kis zacskója telve hatosokkal, 
bugyilláris pedig zsíros forint okkal. Tünedezik a 
vendég, ki-ki dolga után, magam is haza balla-
gok kliensem után! 

Pör, kliens, pénz együtt jár, író' pennám 
egyedül jár. Szálló erőd szálló legyen, haladás 
szelleme, nagy alföldi város látogatott szórako-
zási helye. 

Pennám alvóban — mondok neked boldog 
jó éjszakát! . . . 



Az én könyvkiadom nyomdája. 

Kárász-utcában honol hatalmad, észvilágá-
nak fénylő ereje, iró-költő kedvenc helye. Feke-
teség a te életed, fekete festékedben fényvilág van, 
nagy gondolat, eszme fény világa világ míveltség, 
haladó kor biztosítására! Gutténberg 1440-ben 
talált föl fénylő, világító feketeséged hatalmában, 
világ közműveltsége, tudomány, szellem fényvi-
lága benned dereng. Nyomda! festéked hatalma 
uralja az egész világot ! 

Gondolat, ész, szellemerő, tudomány roha-
mos haladását neked köszöni, egész emberiség 
emelkedett fejlődését, bámult hatalmát a te ér-
tékes betűdnek köszöni. Betű nagy vagy, hatá-
sod rendkívüli, hódító erőd legyözbetlen, téged 
le nem győzhet földi hatalom, drágakincs életed, 
földi és mennyei. Porhüvely semmisül a földi-
lét forgó világában, enyészik földi matéria em-
beri mulandóság nagy tanyájában. Csont, hús, 



vér porlik, málik, anyag más anyaggá változik, 
szellem, ész, gondolat, eszme világa repül a föld-
teke gyors forgásában, túlvilági életet hirdetve 
született szellem fényes diadalának, szellemélet 
örökkévalóságának! 

Nyomdabetüfeltaláló te valál ! Emberiség 
szelleméletének legnagyobb barátja, te valál ész 
hatalmának, földi fennségének, dicső, magasztos 
erejének bámúló hatalma. Földi föltaláló erőd 
isteni szikrát kapott; a túlvilági lángelme erejé-
től, emberiség boldogító isteni hatalmától! 

Huszonhét betű világhatalmad, e kevés be-
tűben lángelmében óriási gondolat. Zengzetes 
magyar nyelvünk, édes anyanyelvünk kevés be-
tűvel ír, magyar elme világgondolata hódít, gyöz ! 
Szerencséje e kis nemzetnek lángelmék birtoká-
ban, hódító eszméivel a nagy világot bejárja. 
Európa rá néz a szellem országára, a szép kies, 
hegyes, délibábos Magyarországra! 

Sürög a nyomdászsegéd a betüszekrény kö-
rül, szedésre készen, munkára gyürközve. Hever-
nek a belük a szekrény külön részeiben, petit, 
ciceró, gármond, kolonelle, diamant, peri, tertia, 
text, nonperaille betüfajokkal. 

Szedővas szorul a szedő balkezébe, hüvelyk-
ujja szorítja a betűt egymásra. Szortírozott he-
tüket kapkodja kezével, iró gondolata, érzelme, 
öröme, bánata testesülésére. Fekete a keze a 
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szedéstől, fénylő az arca a szellemtől. Lelki 
világa ébred a gyújtó gondolattól, elmerül a lelke-
a csodás alkotástól. 

Térző szorul betűsorok közé sorok ritkítá-
sára, eredeti eszme, gondolat megkülönböztetésére. 
Nagy iró, költő eszméje nem köznapi, gondolata 
elragad, fénylő világában óriási tapsot arat ! Hír-
lapírás köznapi funkció, élete 24 óra, gondolata 
lejár naponta. Halhatatlanság dicskoszorúját csak 
lángelme örökli, alkotásával a nemzet kulturáját 
emeli, tovább viszi! 

Szedő marka tele kiszedett betűvel, tenger-
nyimennyíségü betű kerül a hasábba, henger alá 
kerül fekete festékre, a betűk mély gyászba bo-
rulnak elmevilág haladására. Piáütik a fehér pa-
pírost a kefével, gondolat, eszme, ötlet a fehér 
lapon fekete ruhában megjelenik. Kefelevonat 
kész, szedő örömére, nyomdaipar büszkeségére« 
Levonat mutatja a szedő hibáját, szem ügyetlen-
ségét, a betű kicserélését. Javítás szellemme tért 
nyer a javításban, írógondolata helyrehozásában« 
Tördelik a levonatot hasáb számra, az észszerű ren-
dezés mivoltában. Gyorssajtón rámába szorítják 
a betűsorokat, kerékhajtással a betűk festéket 
kapnak. Fekete a betű nyomásra készen, rakodó 
asztalról a papírt ívfogó fogja. Kerékhajtással ve-
zető szallagra kerül, kész nyomásban a gépasz-
talra terül. 
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író elmevilága nyomdafestékben fénylik, 
szedő örömére, iró lelki gyönyörére ! Guttenberg 
szellemét áldja iró, költő, nyomdaipar rohamos 
haladását viiágmíveltség lelkesen üdvözli. Kullúra 
hódító hatalmát vitted előbbre, ész, míveltség, 
irodalom, tudomány, dicsőségére! 

Az én könyvkiadóm Várnai L. nyomdája 
álljon fönn soká, város szellemi életének eme-
lésére. Gyorssajtód kereke járjon kultúreszme 
diadalára. Kárász-utcában szedőkéz fáradj szel-
lemélet emelésére, magyar irodalom, édes hazám 
drága kincsének, terjesztésére. 

Nyomda ! szellem előbbre vitelére ügyelj, fe-
kete hatalmad iró gondolatában világítson, fénylő 
ideától legyen fényes fekete betűd szellem hatal-
mára, város jövő míveltségére, a kultúra szép 
jövőjére ! 



A in agy. kir. folyammérnöki 
hivatal. 

Szabályozó hatalmad az árviz előtt már 
meg volt. Regulázod a természeti erőt legyőz-
hetlen hatalmában. Emberi ész a nagy természet 
óriási erejében támadásra kicsiny, védekezésre 
néha elég. A világegyetemet kormányzó termé-
szeti erő alkot, rombol, őseredetének rendkivüli 
érzetében. Gyenge vagy ember hozzá, anya ereje 
a fékező hatalom teremtésére kevés. 

Intézmény vagy Szegeden, fontos és nemes, 
nemzetboldogító eszméd hivatásodban rejlik. A 
víz erejét szabályozni, romboló hatását kikerülni, 
a nagy természetet emberi erővel megfékezni: 
egy gondolat a természet támadásával, a termé-
szeti erő lefegyverezésével! 

Szeretnék veled birokra kelni, ádáz halai-
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anadat tönkre tenni, kedves hazám virágzása tő-
led függ, csillapuljon kedélyed erőd nagyságában! 

A Tisza folyam mentén szabályozási célból 
müveket alkotsz, terveket készítesz; természeti erő 
titkát csak isten látja, isten kegyelméből néha-
néha csak lángész szemléli. Okos ember, köznapi 
ember látköre szűkre szabva, de azért dolgozhat 
parancsszóra üdvösen, észszerűen és nemesen. 
Szép a hivatásod felügyelni ármentesítő társula-
tokra az ellenőrzés erejével. Ármentesítés nagy 
szó, termőföld értékes kincse, elég sajnos, néha 

zerencsétlensége. 
Te a folyamrendőrséget is gyakorolod, a 

hajózási utat szépen fenntartod. Vízimalomra 
gondosan ügyelsz a kiadott parancsszóra. A hajó-
raalom olyan mint a színházlátogató, csak enge-
délyjegygyel foglalhat helyet, üiliet a víztükrén 
csendesen. 

Csongrádtól — Titelig terjed a határod, 
éber felügyeleted hatalma. Egyszerű hosszúkás 
faasztalok a gondolat pihenő helyei, pántógraf, 
rajztábla, vizméreelap, területmérő a vízimérnök 
édes napi kenyere. 

Napi kenyér dolgozzál serényen, csak egyre 
kérlek, természeti erő lehetetlenségét ne kívánd, 
ne szállj szembe dacolva természeti erővel, sze-
retettel csókold a romboló erő hatalmát, cirógasd 
jó kedvteléssel, jó indulattal hívogatólag az alko-



tás, a teremtés erejére. Viselje magát békével a 
víz ereje, ádáz dühével hagyjon föl már egyszer. 
Haza, nemzet így lesz boldog, anyagi jólét, kö-
vetve szellemi virágzó! 

A vízben már eleget fürdék, keresem a szá-
razot, a fejlődés egészséges talaját. 

f 



A szegedi ipartestület. 

Fejlett ipar nemzet jövője, életeleme. A rég\ 
ipartörvény az iparszabadság elvén alapult. Az. 
iparszabadság eszméje ipar életben hanyatlást 
teremte, korlátlan iparszabadság a keresetet csök-
kenté, sok anyagi bajt kelte életre, iparágak ha-
nyatlásával a túlságos versenyt határolni kelle, 
elméleti, gyakorlati képesség igazolásával. Uj ipar-
törvény kitüzé a korlátolt iparszabadság zászla-
ját, uj eszme érvényesült állam, társadalomban. 
Elméleti, gyakorlati ismeret iparág üzésének alapja, 
iparos jövője, iparélet józan fejlődése, nemzet-
fejlesztő erejének észszerű biztosítása. 

Kontárkodás bármily szakban haladást gátló, 
nemzet életében, erejében hanyatló. Mívelt, kép-
zett iparos a haza munkás tagja, iparélet hala-
dásának biztos támasza. Törvényhozás reform-
szelleme a hazában visszhangra talált, iparm í-
veltség diadalára. Tanulatlan, ismerethiány tért 



- 273 — 

ne nyerjen, kontárkodás ízlést, napi kívánalmai 
ne rontson. Szakképzettség a haladás hatalmi 
ereje, iparmunkában az élet fejlődő jövője ! 

Gizella-térre néz emeletes csinos épületed, 
aranybetükkel írva homlokzatán haladó címed. 
Saját házad szegedi ipar haladása, iparfejlődésé 
nek élénk tanyája. 

Rend, egyetértés fönntartása ipartestület 
célja, ipar érdekek előmozdítására, serkentés a 
haladásra. 

Iparcsoportokból szakosztályokat szervez, 
iparosok és segédek között rendezett viszonyokra 
felügyel, főnök, tanonc, segédek vitás súrlódásait 
békéltető közeggel intézi, segélypénztárakat lé-
tesít iparosok anyagi érdekeit szövetkezetek ala-
kításával mozdítja elő. 

Új ipar törvényben a humanitás szelleme 
leng, emberanyag védve nemesen. Munkára csak 
a 12 év jogosít, gyermekerő, testi egészség a 
fenntartás erejében védve. Régi céhrendszer ural-
mában inas rabszolga vala, ütlegelték jobbra, 
balra. Elcsigázott testében szegény védő karra 
alig talált. Újkor szelleme igazán emberies, gon-
dolkozásában érző és nemes. Ember isten kép-
mása, született eszes lény, érző szív, érzelem, 
bántalmazása tilos, embertelen. 

Ezerötszás egyleted tagszáma, elég szám a 
buzgó, nemes haladásra. Iparhaladás városjövő, 

18 
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anyagi jólét, emelkedés biztosító. Napi verejték 
a munka fáradalma, segéd, tanonc fáradsága. 
Főnök ügyel a munkára, a jó kundsaf't kívánal-
mára. Dolgozik a kéz, fárad elme ipartárgy ké-
szítésében, majszter uram nagyon örül a ren-
delő dicséretének. 

Gyűlésezik a társulat, egylet iparügye meg 
beszélve szépen, majszterek lelkendezése, ipar-
ügy hatalmára. Virágzó ipar, becsületes szorga-
lom, értelemképesség, elméleti, gyakorlati isme-
ret szellemében élénkül az iparos, lelke, törek-
vése, akarata nemzetét emelni, hazáját melegen 
szeretni, érte nemesen dolgozni, fáradni, munkálni. 

Haza boldogsága: a legfőbb cél, magyar 
ipar zászlaján ez eszme ragyog, hazám iparosai 
törekedjetek továbbra is, nemzetet, hazát bol-
dogítani ! . . . 



A kávéház. 

A munka pihenője, a fáradalom szórakozó 
helye, Stróbl kávéház a Klauzál-tér egyik dísze. 
Régi. név, tisztes névben tartja fenn magát, törzs-
vendég szépen, a látogatás bőven. Félszázadra 
nyúlik eredete, alapítás éve. Pincér parancsszóra 
ugrik, fekete szalonruhájában készséggel hajlik. 
Kapuciner, fekete járja bőven, félcitrom, hűsítő 
elvétve. Tágas terem, elegáns díszszel, vasoszlo-
pok körül bársony kerevettel. Fehérmárvány asz-
talok körül ül a vendégsereg, az újságok válto-
zatos száma vendégkézben. Görnyed az olvasó 
ülő helyében, mohón olvassa az „Egyetértést". 
Nemzet, Pesti Napló, Fővárosi Lapok. Pesti Hír-
lap, stb. kézrőlkézre, napi politika, hírek az 
olvasót szemléltetik. A hírlapot falják mohón, 
szaporán olvassák, a letett újság már pincér kéz-
ben, új vendég kezében egészben. 

Köznapi ember hírlapból tanul, okul, újság 
18* 



lángésztől fanul. Hirlapírás köznapi funkció, g y a -
korlatias írásmesterség, íróság művészet, valódi 
talentum. Csörömpöl a kalán a tácán, pattog a 
golyó a biiliárdon. Tekézők állják körül, píra-
midli, praeí'eráns, pacika, alagér, kagli a játszma. 
Kéz nyugodt, dákó lök, az eredmény jó: játszma 
nyerve, a siker elérve. 

Pipa, szivarfüst telíti a levegőt, vendégsereg 
zajongása csendet üldöz. A sarokban buzgó hír-
lap olvasó feje konyul, újság álmában kiesik kezé-
ből. A sok tudomány megártott neki, mórfeusz 
asszonyság rá tevé kezét. Aluszsza boldogok 
álmát ¿a szegény, ismerettárháza elhagyá .az ö 
szegény fejét. Hirlap esik a földre, zajra boldog 
álmából fölébred, törli szemét öklével, jaj istenem 
elkéstem! Óra járta idejét, kisbeámter elemét., 
Késve jött a hivatalba, dörgő főnök rosszalására. 
Putzer járta elég, lejárta szegény fejét. Szégyeny 
pir futja el, unalmas újság szégyene. Máskor nem 
olvas lapot, ébrenléte fönn marad, unalmas po-
litika nem készti alvásra, hivatalmulasztásra, főnök 
rosszalására. 

Ment a lélek a gondtól, ujság nem olvasva 
többé, ébren marad bárgyú szeme, kész a tök-
filkó beamter öröme. Szegény pára igát húzok 
sablont csinálsz, napról, napra, a fizetés csekély-
sége, érzelmed igaz bánata! 

A kaláhriás, pikée az asztalokat uralja, csap-



kod a kéz az asztalra; kihívásra meg a tromfra. 
Keverik a kártyát izgó kedélylyel, a nyereség re-
ményében. Kártyán még nem nyert senki, rajta 
életét sok ember végzé. Kártyás ember ruháját 
moly nem ette meg, nyomor, ínség rendesen a 
napi kenyere! 

A hosszú asztalok polgárai beszélnek, magas 
politika a vita. Gyönge hozzá a tudományuk, 
kevés a vágott dohányuk. Szapora beszéd, üres 
lé, ujságzagyvalék, semmi egyéb. Politikus üveges 
vagdalódzik, honboldogító eszméken rugdalódzik. 
Mosoly derül az ajkakon, az üveges politikán. 
Szuszter, majszter bele kotytyan, lesz belőle 
európai üveges! 

Ne politizálj, nem értesz hozzá, maradj a. 
mesterségnél, olvassál napi hírt, könnyű olvas-
mányt üres gyomrod megemésztésére. 

Órám int az Írásra, osonok a kávéházból, 
perceg a íoll kezemben a munka erejében. Szó-
rakozás után édes a munka, a szellem pihenése, 
tetterő ébredése. Szép kávéház elhagylak — a 
boldog viszontlátására! . . . 



A közös véderő laktanyája. 

A romboló elem életre hivott, árvíz szomorúv 

rettenetes napjaiban. A „lesz" szó teremtő erejé-
ben életet nyertél, fegyveres erőd óriási hatalmá-
ban! Berlini-körút, kertész-, kórház-utca és Mars-
tér határol nagy területeden. Nincs önálló osz-
trák hadsereg, nincs önálló magyar hadsereg. A 
monarchia két államára a közös védelem, a kö-
zös védrendszer alapján: van közös hadsereg-
Dicső honvédség ennek kiegészítő része vagy, 
honvéd, közöshadfi szereti egymást, érzelem tisz-
telt a monárchia két államának virágzására! 

Közös fegyveres erő most veled foglalkozom. 
Európa szivében nagy kerek alma osztrák-ma-
gyarállam. A berlini kongreszus biztositá Európa 
békéjét, tán évtizedekre, jólét, míveltség, szellem-
anyagerő fejlesztésére! Bismarck, Andrássy né-
met-magyar világpolitikús lángelméi irányt adá-



nak Európa nyugalmának, békéjének; a béke 
olajágát viszik Európa boldog nyugalmának! 

Európa légy nyugodt, háború, nagy hábo-
rúra nem sóhajtozunk, tudomány, közműveltség, 
irodalom, költészet, ipar-kereskedelem a béke ér-
zelmében tenyész, hódit békeszellem nemzetekre 
fényt, derűt. Óh! szent, igaz béke, a nyugalom csende, 
ez élet földi üdve, küld le hozzánk szelíd angya-
lodat, terjeszd ki védszárnyadat Európa mívelt 
népeire, kultúr-nemzeteire, ember-millióira. 

Emberek vagyunk mindannyian, hús, vér és 
csont, vallás, nemzetiségi érzelem születés nemes 
érzelme, az Alkotó igaz, eltékozolhatlan öröksége. 
Két nagy örökség, mivel gyarlók milliói szület-
nek, benne rejlik a béke nemes szeretete. Miként 
küzd ember emberrel, állam állammal, történeti 
igazság igazolja, a kapzsiság, hatalmi erő, önzés 
nyer uralmat népek, államok boldogságában. 

Eúrópa, az öt földrész világító tornya, légy 
békével, nyugalommal, meglásd, nyugalmas csen-
ded, nyugodt kedélyed nemzetekre, államokra 
csillogó fényt derít. Mívelt Európa vagy ! mivelt-
séged világi, bejárja a földtekét az egész viliig 
boldogícására! 

Én nem haragszom rád, ha csendes vagy, 
prózaköltő melegen üdvözöl, nyugalmad boldogító 
érzetében fejlődik, tenyész egész világ ! ! 
Egész világ fejlődjél emberiség boldogítására, ne-
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mesiilve terjeszd a civilizációt évszázadok relia-
mos fejlődésére. Isten képmása az ember, kö-
zelíti így az Istent, a mennyei nagy hatalom földi 
Urát. Isten teremt, alkot, alkotásában égi és földi 
erő rejlik. Ember érzéki-eszesléiiy, élete földi és 
mennyei. Mennyei hatalom az ész világa, ember 
kifürkészni ész erejét képtelen, emberben hús, 
csont, vér földi, ész világa mennyei, túlvilági. Cso-
dás alkotása ész fenköltségének, magas értelem 
lángszellemének, rendkívüli erejével istenséghez 
közelit: a mennyei lángelme közelíthetlen óriási 
hatalmához, az egek bölcs nagy Urához! 

Tiszti őrszoba fogad szívesen, stellungban 
áll a közvitéz teljes fegyelemben. író közeledik 
katonához szeretettel, a laktanya hü leírására. 
Szoba sarkában ezred selyemzászlója, egyik ol-
dalán az ország külön címereivel, Szűz Mária 
leng a másik oldalon, kígyót tapos baj üldö-
zésére. 

Ezerkétszáz főiétszám, kaszárnya embere, 
tisztek futkosnak ide oda benne. Ezredes vizitál, 
rend, ügyeletre felügyel, katonásan szalutál min-
denki a vitézidnek. Fegyelem, engedelmesség, 
pontosság a harefi élete, bátorság, vitézség lé-
nyének igaz eleme. Szembeszállni halállal, ha 
kell, bátran, vitézen; életnek becse nincs, haza 
sorsa az első. Haza, állam életében harefi élete 
utolsó, parancsszóra gyilkos golyó elé áll, hús 
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és véradó van benne, másnál élet első, nála ez 
a legutolsó. 

Államok virágzása sokat köszön neked, bár 
fegyveres erőd tiiám erejét Európa látta már, há-
ború egy században még egyszer járja, nagy há-
borúviselése nemzet, államra nagy veszteség. 

Nagy háború az élet különben maga is, élet-
viszonyai, körülményei mindenkinél zavarosak, 
lángész látja, köznapi okos ember észre nem ve-
szi, titokzatos az egész élet önmagában ! 

Lángész mindig boldog, magát szerencsés-
nek érzi, mert az életet igazán ismeri, okos em-
ber néha boldogtalan, mivel az életet igazán nem 
ismeri, szíiklátkörével nem ismerheti! 

Étkező teremben ülnek a tisztek, bajtársi 
szeretettel koccintanak mindkét állam boldogsá-
ságára, üdvözölik az írót meleg kézszorítással. 
Helyben székelt ezredesek arcképei fityegnek a 
falon, rend, fegyelemre, harci bátorságra serkentve, 
a felséges Úr törlietlen szeretetére bú'.dítva! 

Altiszti szobák hosszú sora. hadkiegészítő-
iroda szobák nagy számával, udvarkert hűs le-
vegője leug benne, liarcfi fáradalma elbírására. 
Terhes a katonai szolgálat a fegyelem erejében, 
a kötelesség pontos, liü teljesítésében. 

Főőrségen stellungban áll a katona, fegyver-
rel kezében. Feíebbvaló tiszt látására ugrik a 
fegyver válláról a kezébe. Udvar sarkán torna-



készülék, harcfiak testedzője, edzik, erősítik tes-
tüket állam biztonságára, uralkodó dicsőségére! 

Foghelyiség szomorú tanyája ott húzódik, 
ezredparancsnok fegyelmi eseteket fenyít, 30 nap 
a maximális, a büntetés nagysága. A kis ponnyló 
he van fogva, vonszolja a dobot, kétoldalról 
ütik-verik ezt a kétfenekü dobot. Szól a katona-
zene, ezred útra, készen sorba áll, fél-jobb, fél-
bal szó hallik — vezényszóra, ulrakészen. A zene 
harsonája, cinntányér csillingelése, a dob pergése 
kellemes hármoniában olvad össze — a bátor-
ság érzetében, állam, haza, uralkodó szereteté-
ben. Gyerkőcsereg fut utána, a menetgyorseságá-
ban, a zene dallamában, kellemében éled a ka-
tona vitézsége. Porfelleg követi a masírozó ka-
tonát, tünedezik a távolban a véderő hatalma, 
író fordulhatsz már te is jobbra-balra, osonok 
a kaszárnyából szerető családom látására ! ! . . . . 



A f ü r é s z g y á r. 

Etelkasor végén, a felső tiszapart mentén a 
fürész zübörög. Fülsértő zübörgése idegessé tesz.. 
50,000 köbméter nyersfenyü a gyár évi produk-
tuma. Szétfürészelt fényük ezrei darabokban he-
vernek, elkészített lécek halmaza sorba rakva-
Az élőfák hullái iparcélra, közhasználatra. Az er-
dőben délcegen nézett a napba, a természet ural-
mában. Most holt anyag vált belőle, emberszor-
galomra, iparcélra! 

Gyors a munka a fürészgyárban, munkás-
kéznek munkanapja. Verejték csorog a homlo-
kon, izzad a férfierő a munkában. 

Kis vassinkocsi két kereken, cipeli a fenyüt 
a gőzfürésztelepbe. Felhúzása a Tiszából könnyű 
munka, egy-két ember rövid munkája. Dübörög 
a kis kocsi a vassínen, s rajta a nagyfenyű gyor-
san száll. Száll a gőzfíírészlelepbe, a nagy gőz-



gép közelébe. Hegyes fogaival várja a prédát — 
a keretgép hegyéb n. Öt keretgép a fürészfog-
gal, zübörögve vágja a deszkát. Táncol alatta a 
nagy fenyü, örömében az iparnak. Finom deszka 
jő kibelöle, a szorító kis kocsi segélyével. Por-
zik a levegő a gép erejére, a munkáskéz ked-
vére. Emitt a kis vaskocsi szalad a körfürésznek, 
magából a vékony deszkát löki ki előre. A nagy 
fenyü némán tekint szülöttjére, a gőzfürészelé-
sitő gyönyörére! 

Jó munkáskezek izzadnak mellette, a gyors 
munka örömére, a vékony deszka készülésre. 
Fülhasogató a gép hangja, munkás keze ügyé-
ben. Füldob rezeg tőle a visító hangra, visíts 
tovább városunkban a gyáripar hasznára! 

Lucfenyők Erdélyből, tárnia Mármarosból 
szolgáltatják az iparanyagot. Elterülnek a kiké-
szített fák, lécek a tágas udvar területén, fölhal-
mozva egymás hátán a közforgalom piacára. 
Külföld, belföld rendel tőle, a fogyasztás örö-
mére. Szerbia, Bulgária és Oláhország közvetle-
nül rendel tőle. A forgalom ereje, hazai iparunk 
büszkesége, sőt Törökország is konkurál a jó 
magyar gyártmány szerzésére. 

Száz munkás keze mozog, izzad, fárad, mun-
kál közre. Ipar, ipart haladja előre, nemzetem 
javára, a város emelésére, a helyi ipar fejlődé-
sére. Gépek működjetek, emberi kéz ségélyével, 



- 2 8 5 — 

szorgalom, kitartás és erő a szakipar diadala, a 
város java, a nemzet öröme ! 

Zübörögj, zübörögj hát gőzfürészélesítő! 
Munkád nemes, hatalmas, a gyárélete munkád-
ban van, gyors jó munkád az erő hatalma! 

Gyárhatalom virulj soká, igen soká Magyar-
ország dicsőségére! A kimerülés bántólag hat., 
híva a pihenésre; pihenj, nyugodj tagom kis 
időre, a holnapi munkaidőre. Munka az élet, 
élet nélkül nincs lét, lét a világ folyása, az ipar-
diadala, haladása. Nemesítve boldogít a munka, 
boldogságban erős a munkás karja. Kar izmosod-
jál, erősödjél a jelszóra, a munkanapra, a törek-
vésre. Boldogság szelleme lengjen fölötted ha-
zám gyáriparának emelésére. Bétáiul a kapu, köl-
tőpennám uj tárgyat keres a jövőre! ! 



A légszeszgyár, 

Az élet világa a szív, lüktet vére a szellem 
fejlődésére, az ész hatalmára ! A szív lüktetése a 
gondolat kifolyása. Világ az élet, benne a sziv 
éltető, érzelmével teremteni szépet, nagyot. Mert 
a ki erre képes, felejthetlen nem marad! A köz-
napiság kicsiny látköre megelékszik a lét napi 
örömével, boldogén éli napjait a maga egyszerű-
ségében. De a kit a végzet köznapivá nem te-
remtett s homlokon csókolá a múzsa, teremtő 
erejével alkot, nemesít és hat, nemzetjövőt te-
remt ! 

Várósok fejlődéséhez világ kell, szellem, anyag 
világa. Előbbit születéssel nyerjük; utóbbit az ész 
erejé hozza létre. 

Légszeszgyár, a budapesti-súgáruton, fényes 
világot vetsz városomra, benne, elég sajnos, az 
ész még homályos. Csak lesz Szeged nagy, jövő 
szellemében, most szegény árva kiváló nagy eni-



berekben. Okos emberei vannak, de országos 
egy sem, a talentum fényes ragyogásai, nem lát-
hatni benne. Város csak akkor nagy, híres, ha 
igazi nagy elméi vannak, a tehetség ragyogása a 
szellemélet fö ínsége, város tekintélye, örömbüsz-
kesége, nemzet kiváló öröme. Közszellem élénk-
sége, a szellemélet iránti finom érzék, becsülése 
a tehetségnek, alapja a városok jövőjének ! 

Légszeszgyár alapítva 1865-ik évben. Rész-
vénytársaság-nyereségre. A világ fényéből hasz-
not látni kell. önző világ földi vágya, gyarló em-
berek nemes törekvése. Kibocsájtva 2300 rész-
vény 100 forint értékben. 

Városleiró, költő rohan irodába. Ül a jó 
igazgató Íróasztalánál. Ébresztő, ellenőrző villany-
óra függ a falon, percenkint mutatja az őr éb-
renlétét. A kirendelt ember fogva van, mihelyest 
állomás helyéről távozik. A magyar parlament-
ben ilyen órát kellene alkalmazni a nemzetügy 
érdekében, képviselők távol sokan ,törvényhozási 
ügy tárgyalásánál. Sok képviselőben nincs ügy-
szeretet nemzetjogok tisztelete, elvállalt köteles-
ség hü teljesítése! 

a dirigáló főnöki szobában van a légszesz-
nyomás ellenőrző órája, hosszú üvegfedéllel. a 
légszesznyomás nagysága az idő pontosan je-
lezve van. 

Ez az emeletes épület sok titkot rejt magá-
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ban ; 3 és fél hold területén a technika szép ha-
adásáf észlelem. A „Próféta" vendéglő asztalain 

légszesz világít, borosüveg nem ismeri a fényvi-
lág erejét. Egész város csőhálózata 33 kilométer, 
810 láng világít az utcákban, több mint 5000 
magánláng. Belépek a fűtőházba a derék igazga-
tóval — (ojtó melegben, mutat mindent, ok-
tatva szemléltet. Tágas ház, öt óriási kemen-
cével ; kőszénből fejlesztik a légszeszt oroviczai, 
sziléziai terményből. A sarokban pár lépésre a 
gőzkazán ugyancsak dolgozik. Éjjel, nappal dol-
gozik. Nem szünetel percig sem, munkája folyto-
nos, olyan mint lángész a terhes munka vitelé-
ben ! Ember dolgozzál nappal, éjjel pihenj, munka 
után édes a pihenés !. . . 

Rettenetes akaraterő az ész rugója, talentum 
ereje a siker biztosíléka. Pléh födi a fűtőház te-
tejét, női szív melegével fölér. Eberi szív meleg-
sége, nemes érzelem forrósága : emberiség üdve, 
boldogsága! 

A födél alján uralkodik a víztartó, hatvan 
akó víz fér el benne. Mély kút van a közepén, a 
gőz csőveken bele megy és tolja föl a vizet a 
víztartóba. Csüng a víztartóból a vízállás muta-
tója, vörös pontot jelölve lógó nehezékével. 

A derék direktor nem fárad a szemlében, 
ízzadl homlokát jó kedvvel törli keszkenőjével. 
A mosóház a gyár egyik főrésze, három nagy 



kerek vashengerei. Csepeg benne a víz fölülről, 
a gáz tőiül alulról. Ez a masina tisztítókészü-
lék, víz, légszesz találkozása mérsékli, sőt igen 
hűti a légszesz melegét, kátrányelemétől meg-
menti, tisztítja. Légszesz most már tisztán tolul 
a vegyész tisztítókészülékbe. Itt praeperálják a 
légszeszt. Node vegyészi tisztítóliáz uralmad nagy, 
hatalmas! Kiváló szép terem áll szolgálatodra. 
Három vasszekrény hever a földön, hintik a vas-
port belé a benne lévő farácsozatra. Alulról tóiul 
a légszesz, érintvén, átjárván a vasport, a lég-
szesz kéntartalmát veszíti s előáll a tiszta lég-
szeszvilág, a légszesz vakító fényében ragyog már. 
Gázórán előbb keresztül hatol a gázometerbe s 
a nagy város el van látva tiszta légszeszszel. Ezer 
és ezer lánggal ég mulatók örömére, a sötétség 
üzésére ! 

Kivagy világítva Szeged város tiszta légszesz-
szel, fényes árral. Jövő fényed ragyog benne 
nemzet örömére! A kegyelmes jó Tisza, város-
alapító földi igaz büszkeségére, hazafias, nemzeti 
érzületére. Városalkotó valát, cselekményedben 
a tiszta hazafiság fénye ragyog ! 

Nagy széles udvarban óriási gáztartályok ve-
tekednek egymással. Világos már a város a lég-
szesz fényétől, mulatnak az embernek a vígság 
örömében. Mulassatok, vigadjatok kedvesen, kí 
tudja hányat ütött az óra az életben! Van cb-

ia 
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ben a gyárban légszeszóra, szabályozógép, a lég-
szesznyomás regulázására. A gázzsilipek is mű-
ködnek céljuk szerint a tartályban, innen pedig 
kieresztik a légszeszt a városba. Érdekes a lég-
szeszóra. Nagy dol) benne, légszesz forog benne 
a nyomástól. Réz kerekei mozognak. Az óra 
kívülről jelzi az elkészült légszesz köbtartalmát. 
Mánométer tábla a hiba jelző, a bajt észreveszi 
azonnal. A légszesz fényerőmérő mereven rárri 
tekint 12 gyertyaláng erejével, íróasztalomon csak 
egy van, városleírásban serénykedve. A villany-
fényt nem éred el, a Siemens-féle gép ilyennel 
versenyez, 300—1000 gyertyalángig fölviszi a 
vakító fény erejét! 

Kétszázezer mázsa kőszént fogyaszt a gyár 
forgalma évenkint: Ebből temérdek pirszén ke-
rül elő. Füstöl a kémény száz láb magasban, 
hirdeti a gyár szép jövőjét. Fényárban úszik a 
város. Szeged város gyára virulj egészségben, 
egészséges fejlődésben, ipar hatalmára, közfor-
galom virágzására ! 

A szemlének vége, kifogyott gondolatom, 
íigyelő eszetn cserben hagyott s elfogyott jó 
akaratom! . . . 



Asztalos-telep. 

Munkácsi világzseni, a nagy művész szelleme 
leng benned. Asztalossegédből világraszóló hata-
lom lön. Borul előtted az egész világ ! Születés, 
vagyon nem hódit világot. Világszellem csillogó 
hatalmánál leborul az egész világ. Ész hódító 
ereje mindig nagy volt, matéria fölött uralg. Vi-
lágszellem vagy te Munkácsi, csodás alkotásod 
földi remekében igazán büszke a jó magyar. Jó 
-magyar büszke reád, nemzetdicsősége övez, szép 
Magyarországra szereztél te rendkívüli dicsőséget. 
E dicsőség fényétől ragyog a világ, a világ fényé-
től a derék magyar nemzet! 

Égiháború, vihar, a természet bomlása, ciká-
zik az ég a villám szemkápráztató fényétől. Dü-
börög, dübörög a mennydörgés ereje, ég szapora 
könye bánat érzelmében hull le. A világzseni 
is az ég mennydörgéséhez hasonló, világeszméi 
rengetik a föld tekét. Igaz, sokan nem értik, de 

19. 



- 2 9 2 — 

azért mégis nagy, borul előtte embervilág. Világ-
gondolat nagy mennydörgés, szellem világának 
erős rázkódtatása, világeszme szállja be a föld-
tekét, világcivilizáció emelésére! 

Jó gyár, szemléllek, figyelő eszem rád tekint,, 
látok benned sokat, szépet, iparműveltség eme-
lésére, fejlesztésére. Fodor-utcában honol a te 
úralmad közforgalom emelésére. Rainer Károly 
a tulajdonosod, ismert iparos Szeged iparában. 
Harminc negyven munkáskéz fárad benned, ipar 
emelésére, gyár virágzására. Törli a munkás izzadt 
homlokát a tettvágy erejében, keszkenőjével törli 
le a becsületes munka gyöngyét. E gyöngy csil-
log az igazi földi nemesség fényétől, a napi munka 
becsétől, a munka világhatalmától, édes hazám, 
e szép Magyarország igaz becsülésétől. Becsüli 
ez ország igaz munkásait, napi munka lelkiisme-
retes embereit, látja, érzi a munka diadalát, nem-
zetjövő boldogulását. így lesz az ország boldog, 
igen boldog napi munka becsületes hatalmában! 

Luc-, vörös fenyő-, tölgy-, bükk-, dió-, kőris-, 
hársfa a te életelemed, napi munkád anyaga, 
dolgozó kéz büszkesége, szegény jó család napi 
élelme. 

Dél-Magyarország, Erdélyre kiterjed forgal-
mad, sőt Szerbia is vásárol tőled asztalos-árút. 
Ajtó, ablak gyártmányod fő része, kopogtatás, 
kinézésben van a te földi erőd. Világíts abf.k 



•sötétség üzésére, szellem, életvilág fényére, ajtó 
légy nyitva mindig vendégszeretetre, igaz magyar 
barátság, emberi őszinte szív érzelmére. 

Gúlába van rakva a faanyag, jövő harcra 
vár, bekerülsz a gyárba nemsokára, tisztes asz-
talos-ipar hatalmára. Meredezik a falhoz támasz-
tott deszkasereg az égnek, ég áldását kérve a 
napi munka tisztes becsére. Ki dolgozik, szépen 
imádkozik, a ki imádkozik, nem vétkezik e gyarló 
életben. Füstöl a kémény, zúg, búg a gép, a 
hajtószíj gyors perdülésében sivít, munkára hív 
erős kart, szorgalom erényére, munka becsérté-
kére. 

Bernárd-féle gőzgép kezdi munkáját, jó Tisza 
lágy vize szolgáltatja anyagát. Nyolc lóerőre szol-
gál ereje, fáradhatlan benne a munka tisztelete. 
Bömböl, sivít a gyors kerék forgása, az egyen-
lítő gyalut sebesen hajtja, igen simára csiszolja 
a fa küllapjtt, mint jó szív érzelme az ember 
földi nemes hatalmát. Gyalugép éles kése szeli, 
metszi a fát, köridomító négy oldalról dolgozik, 
szelik, melszik, finomra hámozzák az anyagot, 
ezt a kedves jó matériát. Szép ruhába öltöztetik 
a fát, finom ruhájában kapóssá lesz közforgalom 
előnyére, gyaripar haladására, város jövőjére! 

Körfűrész ugyancsak dolgozik, jajgat a fa a 
gyors szelés erejében, sivít a levegő a víg munka 
•elismerésében, nagy köszörűkő gyár gyalukései-
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nek élesítője. Amott a sokszorosító körfűrész 
parketteket teremt, maró-gyalugép dolgozik erő-
sen, sima padozat az életvígság terjesztője, élet-
vidorság öröme, jó táncos egyik büszkesége. 

Nagy tánc az élet, csak lángész látja, tán-
coljunk benne örömest, emberek millió táncát 
zseni szemléli, élet örömére, női szív meleg érzel-
mére! Nyolcvan Gelzius hőség fejlik a szárító 
kamrában, fa nedvességtől menekül. 7—8 nap 
alatt kiszárad, mint író, költő kalamárisa az al-
kotás munkájában. Alkotni, teremteni lángelme 
tulajdona, okos ember nem képes re a, a lángész 
okos ember is, köznapi okos ember nem láthatja, 
föl nem ismerheti! 

A raktár, az elkészült nagy faanyag tárháza,, 
gyártulajdonos üzleti öröme, vevő választéka, 
közforgalom tovarepülő anyaga. 

Még mindig dolgozik az eresztő-gyalu, for-
gács-szalag ugrik belőle, munkáskéz fárad becsü-
lettel a szép jövőre, Szeged város, szülővárosunk 
biztos jövőjére. Nagyzó-gyalu sem lankad, munka 
erejében gyors, dolgozzál, fáradj kéz, munkád ál-
dásos lesz a jövőben. 

Városjövő biztos, lankadni nem szabad, 
tetterő buzog uj nemzedék friss erejében. 

Pennám hegye lankad, szempillámra álom 
nehezül, derék gyár, elhagylak a viszontlátás* 
örömében! . . . 



A gyufagyár. 

Minden ember basznál, kedvére, örömére. 
Forogsz kézben napi használatra égő tűzzel. 
Emberiség napi életedet kihasználja, égő tüzed-
ben a napi élet forog nálad. Szivarvégre eresz-
tenek, tüzesókodban lelkendeznek. Sok örömet 
szereztél már embereknek, a gyarló világ lényeinek. 

Hasznos vagy, jó vagy, közforgalom szeret 
téged, emberiség szeret mindenkor. Nélküled 
nem élhet ember, tüzed nélkül nem lehet családi 
élei. Milliók használnak a világegyetemen, napi 
szükségletben van a te erőd, kenyér, gyufa köz-
fogalom, nálad nélkül nincs lakodalom! 

Gyárad kéménye a kertész-utcában füstölög, 
gépek dübörgése messziről hallható. Szegény 
munkás verejtékkel dolgozik, izzadt homloka a 
munka erejében gyöngyözik. Száz munkásnak ad 
a gyár napi kenyeret, a nélkülözhetlen minden-



- 2 9 6 — 

napi eledelt. Szegény család munkafőben látja 
napi örömét, éhség, nyomor gondüzőjét. 

Szűk sikátor vezet az emeletre, a gyár 
munka termébe. Kén fojtó szaga bűzt terjeszt, 
emberben kellemetlen érzést kelt. 

Zakatol a Zééhold-féle berakó gép, gyufa-
szálakat tisztán állítja elő. Brúnner-féle mártó-
henger végzi a munkáját, behinti kénnel a fa-
szálakat. Gyufa vándorol a légfűtő kamrába, 
innen a rakodó terembe, pakkolják a gyufát to-
kokba, az egyszerű sárga kerek koporsóba. 

Lányok, asszonyok kezében gyorsan pereg-
nek a gyufatokok ezrei, a kén fojtő szagától 
sápadtak az arcok százai. Napi kenyér az első, 
éhséggel küzdeni nem lehet, napi munkás kész 
örömmel édes övéi javára dolgozik. 

Prúnner nevű lakatos 1878-ban találía föl 
a tokkészítő gépet, zseniális találmánya a gyár-
ipar haladása. Komplikált gép, meglepő látvány. 
Hajtó lány mereven néz reám, gyors hajtással 
naponkint 50 — 60 ezer kész tokot vettet ki a 
gépből. Géptechnika halad gyorsan, a zseniális 
ész hatalmában! Magyar ész találmánya Európá-
ban ismeretes, külföld nagy gyáraiban használata 
dicséretes. Magyar névnek szerze elismerést kül-
föld gyáraiban, magyar elme találmánya külföl-
dön sokak bámulata. 

Szegény munkás tíz órát fárad, izzad napi-



kenyér keresésben, fárad az édes kenyérért, gyer-
mekei forró szeretetéért. Szellemmúnkás vagyok 
én, dolgozom én is eleget, a gondolat ereje néha 
megvisel, olykor pedig elcsigáz! 

Beieg munkás jó gazda szívében támogatásra 
talál, a segélyző alapban megkapja az orvost, 
gyógyszert. Betegség, szegénység romboló erő, 
nemes küzdés hatalmában megtörik mindkettő, 
orvos, munka küzd egészség erejére, szegénység 
üldözésére. Becsületes munka nemesítve boldogít! 

Nyalábolják a kéngyufát menyecskék, lányok, 
a tokok egész halmaza tornyosul az asztalon. 

A gyufatok eltemeti a munka anyagát, föl-
támad kis koporsój iban a közforgalom nagy 
piacán. Érték adva egy-két krajcárért, a tüz kis 
hatalma, emberek napi szükséglete, napi fogyasztása. 

Komor füst száll az égbe, erőt merít a ne-
mes küzdésre, a gyáripar fejlődésére, közforga-
lom emelésére. 

Gyáripar szabad államban, becsületes munka 
.század boldogító jelszavában! . . . 



A fííszerkereskedő. 

E brancsban az Aigner név a régi, fűszer-
üzlete százados keltű. Üzletnév fenntartva máig, 
a kereskedelmi élet terjesztésére. A régi előd 
Aigner Jakab vala, a francia háborúban huszár-
gárdista, a mostani cég alapítója, régi kereskedők 
hagyományos atyja. 

A mostani iskola-utca volt a régi Szeged 
kereskedelmi forgalma, élénksége, vevők, vásárlók-
keresett helye. A „görög" elnevezés járta bőven, 
a derék polgár szorgalmára. 

Híres matralista volt korának, városának, 
családjának. Már a régi üzlet egy fő és négy 
fiókra terjedt a város kereskedelmi forgalmában. 

Sürög, mozog a vásárló a matralista bolt-
ban, krajcárok, hatosok hullanak az asztalra. 
Parancsszóra készen szolgál a legény, kis ked-
vesem mivel szolgálhatok még! Dörgöli kezét 
kívánságot lesve, portékáját dicséri a vevőnek. 
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Tűzről pattant szobaleányok, piros arcú 
nyalka legények lepik el a boltot, vásárolva ká-
vét, cukrot. Hajlékony boltos legény a cicust 
szeretettel simogatja, a vásárlás kedvét benne 
fokozza. Gyertya, rum, thea, petróleum szállin-
kózik, déli gyümölcs, csokoládé, olaj, bor gyor-
san fogyasztatik. Főnök úgrik elö a kis mücni-
ben, a tömeges vásárlók kielégítésére. Jobbra, 
balra ugyan hajlong, komplamentum csinálva 
szépen, billen a fő az üdvözlésben, a jó kund-
schaft kiváló szeretetében! 

Megbecsülni kell a garast, garasból lesz a 
forint, forintból százas, ezres. A jó füszerész így 
spekulál, számítása helyes, üdvös. Szorgalom 
van erejében, az üzlet virágzásában. Régi, tisztes 
név örökőse, jó előd hálás utóda. Pontosság,, 
szolidság a fő tényező, hatalmi erő, névtartó. 

Sok a „görög" Szegeden, stánicli osztva 
bőven. Cicusok serege megbecsülve, a jó üzlet 
elérésére. 

Gyertyám már alvóban, halvány fényt vet 
író papiromra. Kialudt a gyertyaláng, elfogyott 
már fűszeres ideám! A boltot már régbezárták, 
vakító sötétségü a szobám. 

írni már nem tudok, boldog jó éjszakát! 



Kőrcsolyatér. 

Vígság öröme, testi erő edzése. Zerge, Al-
földi és László-utca határol életöröm tanyájában. 
Csinos fabódéd aranyos női szívektől élénkül. 
Sürög, mozog a közönség benne, kényelmes ke-
reveten nyújtózik a néző a teremben. Kerek a 
tavad, mint a világ forgása, gyors a korcsolya, 
mint az élet sebes folyása. Lombkoronás fák zöl-
delnek nyáron, zöld pázsit üdesége körben emel 
téged. Kellemes sétaliely tavasz-nyáron, őszkór, 
ilyenkor nyüzsög a sétálóktól. 

Télen a természet fehérlepelbe öltözik, sürü 
hópehely hull az anyaföldre. Csikorgó hidegségben 
szél sivít, borzongva üvölt fagyos hatalmával. 
Hideg tél beállt mulatók vígságára, Halifáx kedve-
lök mulattatására. 

Tó sima tükrére hóréteg borúi, erős jégpán-
cél múlatás hatalma, takarítják a havaá, söprik 
fényesre, a mulatók, sportkedvelők földi örömére ! 



Tiszta már a jégtábla a hótól, mint a jó 
ember a földi gyarlóságtól. Tűzről pattant úri kis 
menyecskék, bájos arcú lányok, fiatal uracsok 
örömben lelkendeznek, a nézők hamar mellettük 
teremnek. 

Csikorgó hideg zúzmarája csillog az uracs 
szakálán. bajuszán, meg a fürge, eleven lányka 
tunikáján. Kéznyujtás üdvözlésre szépen, a kor-
cso^ázás életörömére. 

Villámerővel fut a Halifax, rohan utána 
Auguszta, a győzelmet Viktória nem engedi, gyor-
san iramlik utána Germánia. Higia, Excelzior se-
bes rohamú, a győzelem pálmaága után vágyik, 
Merkúr, Heró nyomban utána, a jégpálya tükrén 
tova siklik. 

Zendül a nóta vígság örömében, élet lelke-
sül a vígságban, életöröm a vígság érzete, ez ára 
az élet valódi gyönyöre ! 

Tánc járja körben, kedvelők párosával, Mar-
git nagysám bájos alakja föltűnik hódító hatal-
mával. Ici-pici kis lába villámgyorsan fut a jégen, 
ügyes mozdulatát lelkendezve bámulja a néző. 
Testsúly előre hajlik, jobb láb karcolja a jeget, 
bal láb egyensúlyoz a gyors menetelben. Brávó, 
brávó kiált uracs! kis nagysám hajlong karcsú 
deli termetével, bájos mosolylyal, aranyos fejbil-
lentéssel köszöni az éljent! 

Bájos Margit te vagy a korcsolyakirálynő, 



maga a földi éden, kiváló ügyességedben te vagy 
a győztes. Futampálya babérját győzelmesen nye-
rőd, a társaság lelke, mindene vagy. Szép sze-
med ragyogása hódít, győz, szived nemes érzü-
lete mindenkit emel. Emelő hatalmad, szépséged 
•ereje, kiváló ügyességed a társaság lelke! 

Nemes hölgy, kiváló honleány fejleszd a 
sportot életöröm vígságára, társadalmi közszellem 
élénkülésére. Társas élet, mozgalom, közszellem 
a város jövője, jövőjének boldog élete. 

Sportkedvelök üldözik egymást, előre futnak, 
majd hátra maradnak, emelő látvány a korcsolya -
verseny, izomerőfejlesztő, egyezségfenntartó, ke-
délyvígság terjesztő! 

Cigány húzza a takarodót, jel adva a távo-
zásra, ballag haza sportkedvelő édes nyugalomra, 
kedves pihenőre. 

Fáradt tag pihen már a nyugalom érzetében, 
csendes álomba merül a boldog jövő tudatában. 
Sima tükör tele karccal, sürü barázdát nyomtak 
homlokodra, járható az út azért rajta, sportked-
velő uralmára! . . . 



A li a 1 p i a c. 

Halpaprikás Szeged fő Specialitása, hát még 
a jó töpörtyűs túroscsusza. Alföldi gyomor meg-
emészti, ez a gyomorbaj halálos ellensége. Ru-
dolf téren sürög-mozog a nép kora reggel. Kis 
és nagy garabolyok össze-vissza. Járnak, kelnek 
az asszonyok, leányok, vásárlásra kedvre készen ! 

Egyszerű faalkotmány a haláruló asztal, 
négyszögletes teteje a nap hevétől ponyvával 
födve. Benne a halak serege, jó étvágy ébresz-
tője, magyargyomor kedvence. Harcsa, potyka, ke-
csege, márna, bucii, keszeg, kóctok, viza, czápa? 

gal lakeszék, bodorkeszék, viza. stb. a különféle 
halak eladásra készen állva. 

Foly az alku k halra, drágasága jó gazd-
asszony napi fáradalma! Megveszi mégis a jó 
férjnek, a gondos család örömére, élvezetére, 
ílonahal igen kapós, szép nő neve benne vagyon. 
Haláruló asztalokat körülállják vének, öregek, 



fiatalok. Sári néni, Kata néni vállán mozdul, biz 
ő a halat olcsón nem pocsékolja. Sok az adó a 
halra, a víz békés lakójára. Nem lehet adni ol-
csón, veszteség lenne az adón! 

Hal! — porciót fizetsz, bárcakönyvben neved, 
rangod, súlyod. Vámháznál mérnek, adó alá vet-
nek. Hal-adó fizetve rögtön, bárcajegy az árulásra. 
Nyolc-kilencezer forint cseppen a városi tárba, 
városjövedelem tárházába. 

Szegény halász fáradt keze veti már bálóját, 
szerencsét remél — a fogásban! Nem fog sem-
mit bánatára, jó családja mély szomorúságára. 
Tölcsér alakú öblös háló szép vizát fog a Tiszá-
ból. Újong, újong érztlem örömében, a jó fogás 
értékében! Pendelháló szintén ki van vetve, jó 
szerencsét várja már. Ólomgombok nehezéke húzza 
le, á folyam mélységére, Üldögél mellette a ha-
lász, hátha jó lesz a fogás! 

Bizon, sajnos, elég sajnos, nincs jó fogás. 
Halászlegény földi bánata, szomorúsága, pedig 
mint igyekszik — a szegény!! . . . 

Háromszögalakú háló működik, alsó végeit 
kő nehezéke vízbe húzza, halász kötélen maga 
után vonszolja. Hal már a hálóban, meg van 
fogva — árulásra. Árulják már a vizát, potykát, 
recseg a bográcsban a jó magyar paprikás. Ked-
venc eledelem, haltenyésztés, halászat virulj a. 
hazában! . . . 



Halak vízben vickándoznak, a porcióra nehez-
telnek, ne haragudjál jó hal az adóra, államfenn-
tartó, városjövő egyik alapjára! 

Adót fizetni kell mindenkinek, a nélkül tár-
sadalom, állam nem állhat fönn, pontos adófize-
tés a polgár nemes erénye, jól fölfogott érdeke, 
városának szép, biztos jövője. 

Halacska uszkál-uszkál a vizén, gondtalan 
perceiben elmerül a folyó fenekére, aluszsza éji 
álmát Szeged közeli boldog jövőjének, a rekon-
strukció jövő szép életének! 
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A szegedi magy. kir. államvasűti 
űzletvezetőség. 

Gőz, villany a mai század hatalma, rohamos 
haladás fő biztosítéka. Gőz, villany rendkívüli ere-
jében éled, fejlődik nemzetek, államok kultúrája, 
lángész erejében a világ miveltsége! Világmivelt-
ség gőz erejének sokat köszön, népek, államok 
jólétét, szellemerejét emeled, létboldogságra törek-
szel, a nemzet kultúrfejlődését biztosítod ! 

Magyarország, te szép hazám, 1868. előtt 
nem vala vasútad. Fénylő lelked gőz hatalmára 
vágyott, nemes szíved lelkestile magyar vasút 
létesítésére, a civilizáció egyik legszebb vívmányára. 
Törekvésed célzatában nemzeti, intézményed szel-
leme honi. Magyar vasút eszméje fényié a ma-
gyar parlamentben s az 1868-ki év lelkesülten 
megterernté a magyar királyi vasútat. Nemzeti 



intézmény lön belőle, a magyar név, erő büszke-
ségére. 

Magy. kir. kormány tulajdonába szállt a cs. 
kir. szab. északi vasút Budapesttől Salgótarjánig, 
innen pedig a József tárnákig. Vásárlás éve 1868; 
nemzeti intézmény örömére m. kir. államvasúii 
címmel robog már a vonat a magyar név tiszte-
letére. 

Gőz komor füstje száll az égbe a magyarok 
istenéhez. Nemzeti büszkeségében robog a vonat 
a magyar állameszme erejében. Mozdony kémé-
nye szilánkját szórja nemzeteszme sebes röpté-
ben, robogó sebességében hirdeti a magyar ér-
zést dicső magyar király büszkeségére! Hatalmi 
erődben nemzetszellem, boldogság terjesztő, nem-
zeti intézményed világában éled a magyar jövő. 
Jövő boldog lesz és nagy, magyar ész hatalmá-
ban, világraszóló szellemerejében, óriási alkotá-
saiban 1 i 

Helyi üzletvezetőséged pálya fenntartásra, 
építésre, forgalomra, vonatmozgósításra, műhe-
lyekre, számosztályra kiterjed, nagy apparátúsod 
serényen búzog a magyarvasút nemzeti eszmé-
jeért, szorgalmasan dolgozik nemzetcélok előbb-
vitelében, e szép nemzeti intézmény fokozatos 
fejlesztésében. 

A szegedi üzletvezetőség vonalai: Búdapest-
lóimony, — BródŐsi ; — Dálja-Villany; — Sza-
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badka-Baja ; — India-Mitrovica ; — Vipolye-
Samac és Vinkovce-Gmija Brcka. 

E nagy területre gondol figyelmed, lelked 
ébersége őrzi a vonalok biztonságát, személyárú 
forgalmát. 

Bobogj vonat a gőz hatalmában, a közfor-
galom virágzó erejében, komor füstödben leng a 
haladás ereje, szép hazám igaz szeretete. Gyor-
san repülsz a távolban, utazók kényelmére, ma-
gyar név örömére, magyar vasúti politika nem-
zeti diadalára. Repülj, repülj a messzeségben 
tüzparipád erejétől, éberséged, gondosságod a ve-
zetésben fényt hoz a magyar vasúti névre. Ma-
gyar név dicsősége, magyarerő fejlesztése minden 
magyar hő imája, magyar ember élefboldogsága t 



A nöiparegyesület és iskola. 

Erő észszerű egyesülése a hatalom ereje. 
Nő, ki alkotásánál fogva, teremtőerő, száll síkra 
teljes lelkesedéssel ipart teremteni, alkotó erejé-
vel fejleszteni! Szeged hölgyei ráléptek a haladás 
terére, szépet, nemeset, magasztosai teremteni. 
Nő mindig alkot, teremt, mert önmagában rejlik 
alkotó ereje. A lángelme is hódol a nőerő világ-
hatalmának ! Alakult ez egylet 1886. év végén. 
A szegedi hölgyek impozáns számban tüntettek 
az alakuláskor. A nő alkotó kézmunkája a tár-
sadalom rétegeit átjárta s benne a tudat haté-
kony eszméjét ébreszté, hogy hazánkban a nő, 
a teremtő erő, teljes jogosult állást foglal el a 
társadalomban a férfi nemmel szemben, finom 
érzéke, tehetsége, munkaereje az iparéivílizáció 
új eszméivel képes haladást tartani, sőt az újítás, 
a haladás eszméjét láthatólag, dicsérettel érvénye-
síti a társadalomban! 



E nagy eszme lengett az alakulás gyűlésén 
az alapítók előtt, s ez eszmétől átszellemült az 
"alakulók lénye. Nyomban kerestek védasszonyt és 
találtak az ipar emelésére, fejlesztésére. A kor-
mányelnök neje, Tisza Kálmánné született Degen-
feld Ilona grófnő a bizalom elfogadásával síkra 
szállt a nőipareszméért s a fő védnöki tisztet kész-
séggel elfogadá. 

Ö az igazi „Jó szív" Magyarországon, nagy 
szíve, rendkívüli érzéke hódolt a civilizáció ere-
jének! Magyarország nagy asszonya, kiváló szel-
leme, jó szív erejében, hatalmában! Magyar mi-
veltség, irodalom, ipar, jótékonyság szelleme ta-
pad nevéhez, haladás érzete fűződik zászlajához. 
() a zászlót nem hagyja el, vezér bátorsága, vi-
tézsége, nemes ereje, kultúrérzéke, a haladás 
hatalma csendes házi tűzhelyéből olykor-olykor 
kikergeti s az elvállalt magyar kultúrális kérdés 
avatott papnőjévé lesz ! 

Dolgozik, fárad, tesz serényen, munkál közre 
haladás eszmeért, a haza látja benne nagy asszo-
nyát, emelkedett szellemét, kalapleemelve áldoz a 
jótékonyság szellemének, a nőipar kiváló eszmé-
jének! 

Jó szándék nála nem hiányzik, lelke ereje 
húzog e szép hazáért. Korunk nagy asszonya, 
hódító szelleme, nagy szíve, nemes önérzete az 
igazi főnemes hatalmi ereje! 
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Új. iparág honosítása, új iparágak alkotása 
a reform eszméje, szegény nő megélhetési esz-
köze, édes napikenyere. Ez eszme nőipariskolát 
teremtett s lőn 1887. febr. 7-én megnyitva. A 
kegyelmes asszony felkeres'e az ipar eszméjét s 
ünnepélyesen megnyitá 1887. évi május 8-án az 
intézetet. 

Női szív, akaraterő lángolt a tevékenységben 
s 1887. év május 8—15-ig női munkakiállítást ren-
dezett. Női kéz alkotó szépsége ragyogott a tárgya-
kon, s bámult férfierő a teremtés kiváló munká-
ján! Kiállítva négyezer darab tárgy s ezer forin-
ton felüli jövedelem biztosítva a felmerüli új 
eszmének s a házipar, mint népipar, terjesztve 
lőn. Terjesztés ereje a szép iparnak, ipar lendü-
lete édes hazámnak! Halad a kézimunkában a 
nöipariskola, jó eredmény a haladás szelleme. 
Praktikus irány dominálva, a kézimunka életcél-
szerűségében. Csipke, bőrcikk elkészítve szépen, 
közelismerésre. Városalapító Tisza Lajos aszlal-
készletet. kapott, alkotó erő benne találkozott. 
Csomozási munka, fehér himzés a kézi munka 
dicsérő ereje, pamutból készült felöltő és báli 
belépő annak elismerő fő része. Ruhavarrás be-
mutatva kész ruhában, a nő termetének hódító 
plasztikájában. Asztalfutó, asztalterítő figyelem 
tárgya, nőimunka szép alkotása. 

A nőipariskolában van életképesség. Virá-



- 312 

gozzál nőípar a város javára, nőértelem emelé-
sére, szegény leány gazdagságára, erkölcsi érzü-
letére, napi élhetésére s közjólét diadalára ar 
rekonstruált új város jövő nagyságában! . . . 

r 



Osztrák-magyar vasúti pályaház. 

Gőz ereje tart fönn évszázadok uralmára, 
világforgalom, század civilizáció biztosítására. Erőd 
nagy, gőz feszereje bódító, Stephenson, vasútfel-
találó, világszelleme fénylik benned. Csillogó ész 
világgondolatát röpíted a nagy világ minden ré-
szébe, rendkívüli lángelme csodás gondolatát, 
ragyogó ideáját ismertté teszed a föld mindensé-
gében. Gőzerejü vasút nagy vagy, világszellemmel 
versenyzel, a világmiveltség, haladás, rohamos 
.szellemfejlődés csillogó eszméit, ipar, kereskede-
lem, tudomány, költészet, művészet íejlődö földi 
uralmát évszázadok észszerű fejlődésére, emberi-
ségre üdvhozón, nemesen biztosítod! 

Ész csillogása a gőz erejével bir, lángelme 
gőzerővel hódít, győz. Te jó magyar boldog vagy, 
lángelméid ragyogó fényében világít egész Európa ! 

Tisza-szálló nagy kapuja előtt várakozik a 
bérkocsi. Úri vendég úgrik bele. Bőrönd, utazó-



köpeny kocsiba vetve, gyors futamban száguld a. 
bérkocsi az osztrák-magyar vasúti indóházhoz. 
Boldogasszony-sugárút lombos fái tünedeznek a 
sebes hajtás erejében, a jó kocsis materiális elő-
nyében. Lópatkó kemény vágásában szikrázik a 
gyors hajtás utazó parancs-uralmában! 

Cél hamar elérve, utazó indóház lármás te-
rére jut, kocsis íékezi kan társz árával rögtöni 
megállásra a lovat. Szolgák raja ugrik a kocsihoz, 
kézfejek levegőben mozognak, utazó vendég egyet 
int a földi halandónak. Kocsi ürül, podgyász rö-
pül a szolga kezében, a szorgalmas bérkocsis 
lelkendezve örül a zsíros vitelbérnek. 

Bérkocsik nagy száma, omnibuszok beterítik 
a tágas tért, hordárok serege ide-oda futkos a 
napi édes kenyér élvezetében. Hatosok hullanak 
a szolgák markába, alázatos köszönés meleg elis-
merésében. Szolga számjegyében értékes, a hűsé-
ges bizalom megtisztelő érzetében. Kérdésre büsz-
kén válaszolja számját, napi kenyerének, becsüle-
tes szolgálatának közforgalmi, olvasó jutalmát! 
Verejtékes napi munkájában ő is boldog, édes 
övééi ti napi fáradalmában elégedett földi halandó-
Zsebre vágja jó szívvel a vitel bérét, szerető 
családjának napi kenyerét. 

Utazó tömött tárcája nyílik, a pénztárnál a 
bankópénz hullik. Elsőosztály utazó jegy ára le-
téve, halad-halad a jólét ura a várakozó terembe-
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Étteremben az utazók serege mozog, pincé-
rek fekete frakkban ide oda futkosnak, csörren a 
kalán a gyors szolgálat erejében, utazó vendég 
földi élvezetére. Vasoszlopokon nyugszik^ az ét-
terem asztalok hosszú sorával, ebédel az utazó-
közönség a hosszú utazás fáradalmának elviselé-
sére. 

Császári s kir. tábornok asztalánál szörpöli, a 
íekete kávét, finom szivarfüstjét eregeti az égnek. 
Pincér dereka hajlong, parancsszóra figyel, ugrik, 
kiszolgálatában pontos a méltóságos úrnak. 

Nagy zsibaj az étteremben, fizetek szó hallik, 
hordárok szaladgálásától kopog a parkette. Utazó 
terrasse-ra vonul, vasfedele alatt járkál, finom 
padozatán podgyászszal futkos a hordár. 

Ötös, tizenhatos szó erősen kimondva, szolgá-
lattevő egyént jelent, szegény hordárnak neve nincs, 
emberlénye, munkássága száraz számmal van je-
lölve. Ember, eszeslény, a ki név nélkül szüle-
tett, számmal jelölik emberi munkáját, becsületes 
szolgálatának lecsigázó napi fáradalmát. Ö fárad, 
dolgozik, szerettei, övéinek napi kenyere az első, 
a kicsinyek biztosítása a szép jövő. Izzad hom-
loka a napi munka verejtékében, a család szép 
jövője reményében! 

Portás csönget, teremben csillingel, Szőreg. 
Mokrin, Kikinda, Temesvár beszállni, étkezők se-
rege ugrik a tovautazás élvezetében. Személyvonat 



tömve utazókkal, mint a köznapi élet okos embe-
rekkel. Villámvonaton kevesen utaznak, a kiváló 
elmék kedvenc vonatán. Lángész a villámvonat-
hoz hasonló, ideája hamar befutja a véghetlen 
tért, ez elme mindig villámvonaton utazik, csodás 
erejével hódít és győz. Nyolcvan kilómeter óriási 
sebesség, egy órában villámvonat befutja, csodás 
gondolat sebessége még nagyobb, a földtekét 
rövid időben bejárja! 

Vonat a pályán füstöl, dübörögve készülődik 
az útra. kupéekba ugrálnak vonatvezető szólítá-
sára ! Első helyen bársonyszéken ül a gentri, 
jómód ura, utazás kényelme, életöröm igaz élve-
zete. Másodosztály az én helyem, bár az első 
helyen utazom mindig, lángész 3 -ad osztályú helyen 
is első, szellem-fény világa villámseb ességü. Vonat-
vezető jegyet kér, lyukad a jegy gyorsan, kupéé 
ajtója csapódik, a közeli menetelre. 

Utazók nézik egymást, figyelnek egymásra, 
hova tetszik utazni, kérdik kiváncsian egymást. 
Kómor füstfelleg száll az égbe, éles fütty hallik, 
fütyül a gőzmozdony utazás jelét adva — vára-
kozó utazók igaz örömére. Gőzmozdony „mehet" -
szóra indul, lassan indul, gőz feszereje gyorsítja 
a menést a haladás erejében. 

Röpül, röpül tova, röpül a vonat a messze-
ségben, viszi a civilizáció haladását, közforgalom 
nagy erejét a távol vidékre. Utazó alszik már, 
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vonat dübörgésé álomba szenderíti — önkívületi 
létre. Aludjál jó utazó, gőz légy mindig éber, vi-
lágmiveltség terjesztésére, édes jó hazám büszke-
ségére. 

Alszom már én is — csendes, édes házi 
otthonomban! 



-

A vászon és fehérnemíí kereskedés. 

Testet fedi a fehérnemű, a természet valódi 
dkotását, fedi, takarja a test idomát, ember, az 

eszes-érzéki lény külalakját. Szegény ember ron-
gyokban jár, isten képmását rongy fedi, eszes-
emberi lény koldús, rongy takarja földi porhüve-
lyét. Isten légy kegyes és irgalmas, emberiség 
szegényei hozzád fordulnak, túlvilági hatalmad, 
erőd, földre hoz áldást, szükséges ruházatot. 
Föld iránti mennyei erőd, véghetlen szereteted 
üldöz nyomort, Ínséget, fénylik hatalmadban a 
jólét, erődben üldözve az inség! 

Leszáll isten a földre, teremt tűrhető álla-
potot, szegény meztélen testét takarja már a rongy. 
Rongy megfoszt a paradicsom eredeti állapotától, 
szégyenérzet gyors űzője, emberi méltóság nemes 
íeremtője! 

Önvédelmi harc után létesültél, alapításod 
-úve 1851. Wagner Ferenc keltett életre, Szeged 
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kiváló forgalmára. Szép üzlet vagy, kiterjedt for-
galom hirdeti vevőid szép számát. Klauzál-téren 
terpeszkedel elegáns kirakatod szapora szemléle-
tében. A boltban vevők nagy száma nyüzsög, 
rőf hamar kézbe kerül, mérik-méiik a jó vász-
nat, emberi test kedves takaróját. Közel, messze 
vidék vásárol tőled, régi jó hírneved emlékére, 
segéd ugrál parancsszóra a jó vászon kimérésére! 

Ötven, hatvan munkáskéz dolgozik jó neved 
fönntartasára, lányok, szép lányok napi munka-
keze fárad a lisztes megélhetés erejében. Jó lányok 
dolgozzatok serényen, fehérnemű készitésében, 
szegény, gazdag testét fedi egyaránt készítményed 
jósága. Divatcikket nem árulsz, nem hódolsz a 
piperének, változó divatnak, a vászon, scliiffon a 
te erőd, forgalmad ereje, vevők jelentékeny száma. 
Szilézia, Morva, Csehország, Erdély, Sveic gyárai 
szolgálnak neked, nó meg Németország és felső 
Szepesség gyártmányaival kész örömmel halmoz 
el téged. 

Rumburgi, hollandi, irlandi, creász, fonál, 
házi, lepedő, mángolt pamut, sternbergi pamut 
vászon halmaza hever az állványon, bájos 
menyasszony szeme lelkendezve tekint rá, kelen-
gye szép legyen, földi frigy, életboldogság igaz 
örömére. Szegény apa töri fejét a kelengye elő-
állításában. Lány kérve, oda kell adni, jó fiatal 
«miber, szorgalmas egyén, nem szabad elszalasz-



tani. Ara, vőlegény telve földi boldogsággal, ö röm-
érzet nemes érzetével, a fiatal pár eljegyzése vá-
szonkereskedő igaz anyagi öröme. 

Kézben forog schirting, chiffon, bátiz, perkái, 
órgandin, csipke-függöny s ki tudná még mi, 
jó vevő alkuszik erősen, birkózik a szabott árral. 
Engedni nem lehet, kiszabott ár vevő vételpénze, 
szolid üzlet tántorithatlan elve. 

Pénz koppan az asztalon, ezüst forintok 
csengnek érte, szerető jó szívek jövő boldog 
életére. Kelengye haza kerül, házassági frigy áldva 
szülék által, jó lány, derék vő szerető boldogsá-
gában ! 

Magyarfaj szaporodik, emberanyag növekszik 
édes magyar hazám boldogságára. Virulj haza, 
lobogtasd a haladás zászlaját magasan, e szép 
Magyarország fénylő uralmára! . , . 



Csongrádmegyei magyar kir. épí-
tészeti hivatal. 

Megyére terjed hatásköröd, építesz, alkotsz. 
Benned rejlik a haladás öröme. Csongrád várme-
gyémet regulázod cirkalmaddal, méresikéled ma-
gasztosam Hivatásod nagyszerű, napi funkciód a 
közlekedésre emeltyű. Korunk gőze, villanya a 
század hatalma, a jó közlekedés a világkereske-
delem biztosítéka. 

Útépítés egyik fő elemed, éltető lelked, min-
dened. Ingoványos talaj nem barátod, a jó alap 
vezéreszméd. Készen az út kocsikázzunk, repülj 
fakó, gyí te csikó! Jó kavicsos út porfelleget nem 
ver, homályt nem vet, tüdőt nem ront. Terhes 
kocsi biztosan halad, árú szállítva gyorsan. Sárga 
csikó bele vágja patkóját, az úl keménysége hir-
deti a jó közlekedés diadalát! Diadala a közleke-
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dés örömének, a gyors szállítás erejének. Jó út 
gyors szállítást biztosít, gyors szállítás lendületes 
kereskedelmi életet teremt. Lendülj, emelkedjél 
kereskedelem, ipar, megteremted a közlekedési 
politikát. Nemzetre virágzó, hazára boldogító, 
magyarra üdvözítő! 

Korunk reális irányú, matériális érzékében 
kimagasló. Bár a szellem uralja a matériát, mégis 
az anyag ereje hódító, hódító hatalma világra 
szól, milliók vágya, törekvése. Fenkölt szellem 
nem tanyája, uralma az ész világa. Világész előtt 
hajlik a matéria hatalma, hódol isteni fennségé-
nek az anyag ereje. Ész, szellem uralja a vilá-
got, tündérfényével bevilágítja az egész világot. 
Lángszellem így lesz kibékülve isteni eredetének 
legyőzhetlen hatalmában! . . . 

Gondosan őrködöl középületeken, ellenőrző 
erőd biztosítja azok fenntartását, nem hiába vagy 
műszaki referens, jő minisztered készséges közege, 
parancsának hü, lelkiismeretes végrehajtója. Az 
államhivatalnok valódi katona, fegyelem, pontos-
ság, szolgálatkészség az intézmény hatalma. Pa-
rancsszóra tenni, cselekedni készen, a kitűzött 
állami magas cél elérésében. 

A tiszai közúti hídra is felügyelsz, bár a 
város viseli a kiadási költséget. Ptemek technikai 
alkotás nevezetessége, magyar mérnök röpke 
gondolatának földi büszkesége! Számos a teendő, 



a mi végrehajtásra vár, bokros a funkció, a mit 
végezni kel!. 

Diplomát is osztogatsz, finom papiroson, hi-
teles neved aláírásával. Kőműves, kőfaragó és 
ácslegény mesteri levelét te írod alá, kellő képe-
sítéséről te adsz diplomát. Lám mily erő van 
benned, okosságról tesz bizonyságot. Nagy a le-
gények öröme, a szép írású diploma nézése. Nézd 
legénykém tovább, merítsd belőle a jövő értelmét, 
szorgalmát és becsületes fáradalmát. A munka 
becsület, született nemesség, — a tél lenség óriási 
halálos betegség. Magyar légy munkás, szorgal-
mas, igyekvő, munkádon a jó isten áldása lesz. 
Pá kedves hivatal, én már tovább nem írlak!!. . . 



Dankó Pista. 

Eredeti népzene és dalköltő, Szeged speciali-
tása, magyar érzelem, öröm, bánat, vígság, dal 
teremtője, terjesztője. Megragadón ellesi a szív 
érzelmét, hűen visszaadja a magyar ember örö-
mét, fájdalmát. Zseniális cigány fajának eredeti-
ségével, valódi hivatott népzeneköltő a dal hatal-
mában. 

Neve ismert széles e hazában, nótái, dalai 
hangzanak a szélrózsa minden irányában. Termő 
erő telve eredetiséggel, alkotó ereje a hazában 
ritkítja párját. Ismeri bensőleg a magyar ember 
világát, kedélyét, szívét, eszét, szokását, egyéni 
tulajdonát. Tárgyait az életből meríti, megfigyelő 
esze észre vesz mindent, Hatalmas szelleme, vele-
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született nemes érzelme, nemes szívvilága, a ma-
gyarfaj igazi ismerete, népszokás, népélet közvetlen 
ügyelete, költő-cigány alkotásának bő tápanyaga ? 

szép hírnevének, emelkedésének biztos alapja. 



Költő cigány páratlan a maga nemében, 
villogó kék szeme elárulja élénk szellemét. Müvei 
szép száma keresett az országban. Alkotó erő a 
szó igaz értelmében, magyar népzenénk egyik 
legkiválóbb alakja, eredeti cigány magyar szellem-
mel, érzelemmel. Zsenialitása elragad, hódít, győz 
és lelkes tapsot arat! 

Szegeden ismerik a kiváló szellemű cigányt. 
Híres az ország szívében Budapesten, elismerés 
koszorúja száll a fejére, a zseniális népzeneköltő 
szellemére! Igénytelen külseje, borzas fekete haja, 
hosszúkás sovány barna arca, egyszerű öltözéke 
köznapi embert láttat benne; ő nem köznapi, a 
zene, dal alkotás terén uralja a hazát, a barnák 
költőkirálya, magyar cigány büszkesége, a cigány-
faj hírneve, szelleme, ereje! 

Közel jövő sokat vár tőle, termő erő búzog 
benne. Megfelel ő a várakozásnak, a népzene 
költészet diadalára. J'ósa Lajos a jeles költő a 
dal szövegét írja, dal zenéjét versekbe szedi. 
Két költöszellem együttes szerető működése, a 
népdal igaz megteremtője. Lankadatlan ereje, 
igazi jó kedve folyvást sarkalja a munkára. Har-
mincéves ember rugékony tetterővel, telve nemes 
-ambícióval, akaraterővel !! 

Atyja Dankó Pista jó cigány volt. Negyven 
éves korában 1867-ben halt el Szegeden. Jó 
«emléke a népben máig is fennáll s a kis 9 éves 
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Pistikát szeretete melegével halmozá el életében« 
Atyja váratlan halálával szánandó árvaságra ju-
tott. A kis árva bolyongott az élet utain ide s 
tóva. Jó cigányok segélyezték, közköltségen föl-
nevelték. Törekedett önerejéből, szorgalommal, 
igyekezettel, s önmagát képzé nemes ambicióval. 

Müvei számát röviden megemlítem. Első 
müve: „Szeged szebb lesz mint volt!" Szeged 
gyászára bús dalt alkotott, szomorú dal, igen 
szomorú. Szeretett szülő városa mély gyászára 
gondolt az árvízkor. Szövege imígyen kezdődik : 
„Zöld erdőben kakuk madár kakukol," stb. Az 
eredeti szomorú dal szárnyra kelt ,s Lukácsi 
Sándor „R.ebeka" cimü kedvelt népszínművében 
a 'budapesti népszínházban kiváló tetszéssel fó-
gadlák. Első művében a 2-ik dal így kezdődik: 
„Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni!" 
stb. Szerte a hazában közszájon forog s Bérezik 
Árpád „Parasztkisasszony" című népszínművében 
a fővárosban tetszéssel éneklik. 

Majd e mű 3-ik dallama: „Hej menyecske, 
-szép szegedi kis menyecske!" stb az ország 
csalogánya Blaliánénak a „Parasztkisasszony" 
népszínműben igen kedvenc dala s óriási tapso-
kat arat vele. Negyedik száma: friss csárdás. A dalok 
szövegét Pósa Lajos írta s megjelent e f'üaet 1883. 
évi okt. 4-én Burger Gusztáv kiadásában, Zsótér 
Andcr szegedi tekintélyes polgárnak ajánlva. 



A zeneköltő első müvét a helyi sajtó rokon-
szenvesen fogadta; a szerző tehetségéről elisme-
rőleg nyilatkozott. Második müve: „Szegedi Pol-
gárőrségi csárdás" cigányzenekar használatára. 
Megjelent Budapesten 1884-ben Táborszky és 
Parsch kiadásában, Pdlfy szegedi polgármesternek 
ajánlva. Az elért siker fokozta a zeneköltő telt-
erejét, s ismét uj alkotással leple meg a zene-
világot. „Szegedi Tornaverseny népdalai" 1886-ban 
általános tetszésben részesültek s a szerző saját 
költségén Szegeden kinyomatta. Hat dal és egy 
friss csárdás jelent meg benne. A kedves dalla-
mok szövegét Pósa Lajos és Pap Zoltán írták. 
Az egész országban: „Nem fúj a szél, nem forog 
a dorozsmai szélmalom" című dal szárnyra kell, 
éneklik szerteszét. Budapesten, a népszínházban 
a „Parasztkisasszony"-ban Tamásy művész énekli 
nagy hatással zajos tapsra. 

„Rám se nézett, mikor én őt megláttam" 
című dallama óriási fúrórét csinált a fővárosi 
népszínházban Blaháné énekében. Hát 'még: „Két 
ered el i dal" című müve szenzációt keltett a nép-
színház deszkáin, az ország csalogánya ajakán, 
fülbemászó erejében zajos tapsban él! 

Ugyancsak Molnár Györgynek: „Zsellér leány" 
című népszínművéhez a dalokat ő szerezte, terem-
tette. A helybeli és fővárosi színpadon rendkívüli 
hatást gyakoroltak tőrülmetszelt eredeti magyar 
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dalai. Az ország szivében 1886. évi dec. 10-én 
először énekelték, zajos elismerést aratva. 

„Szeged felett foly a Maros." 
„Piros hajnal gyöngyöt terem." 
„Nem zörög a falevél." 
„Őszi szellő." 
„Hol vagy, hol vagy." 
„Kis pacsirta." 
„Páros csillag." 
„Lányok- lányok." 
„Húzzad eidány, .húzzad, húzzad." 
„Csak azért se búsulok." 
„Tiszaparti malom csárda." 
„Ha meghalok", stb. dalai osztatlan tetszés-

ben részesültek a szegedi cigány lelki örömére, 
földi gyönyörére! . . . 

Utolsó müve: „Szegedi népdal" arcképével 
jelent meg Szegeden 1887-ben. Csinos dalok, 
igaz érzelemmel, tipikus magyar érzéssel. Vannak 
még egyéb müvei is meleg érzéssel telve. 

Népzenefejlődjél tovább, hass, gyarapíts, alkoss a 
népzene fejlődésére, nyelvében, szokásában él a nem-
zet, hatásod elvitázhatlan a nemzet emelkedésére! 

Érzelem légy éber, alapja, fejlesztője légy 
mindig a zenének, dalnak, nemzet veled boldog, 
hatalmas és virágzó lesz. Te pedig cigány-költő al-
koss tovább, szívérzelem nemesülésére, civilizáció 
emelkedésére! . . . 



i l g f W E W ^ 

Csolnakázó-egylet. 

Nemes szórakozás helye, testerő edzésében, 
kar, láb, törzs erősítésében. Kedvelt sport fiatal-
ság öröme, nemes érzelmének, belvilágának eme-
lője. Erős testben ép a lélek, testi erő szellem-
életfejlesztő, beteg test, fonnyadt alaktól a gon-
dolat szalad, jó egészség a szellemélet alapja. 
Lám! sportmüködésed a szellemi életre is kihat, 
fejleszti a tetterőt, munkásságot, munkabírást, jó 
kedvet, élénkségei teremt, a tunyaságot, restsé-
get üldözi, semmittevés ölő érzelmét kergeti. 
Munka az élei, benne a tetterő az élet napja, 
mely lángfényével emel, hódít, teremt! 

Társaság beszél össze, csolnakázni a vidékre. 
Lelkendezve összejönnek a sport emelésére. Egy-
let fejlődik szépen, tagok szaporodása látszik 
Tisza folyó kedvelt egylete, sima tükrén limbál 
útrakészen Hajnal, Szimpathie, Gizella, Tiszavirág 
meg a Fecske! 
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„Tiszavirág" csolnak sárgarezes óra élével 
szeli a habot. Fehér sapka, kékcsíkos ing a ha-
ladás gyors menetében tűnik el a távol messze-
ségbem 

Hajnalcsoinak tág ölében ugrálnak a esolna-
kázók, végén hajló evező ereszkedik a vízbe. 
Eveződerék szorul a vellába, a sárgarezes tartóba. 
Pihen még most benne, a jövő munka örömére. 
Fehér sapka, nadrág, kékcsíkos ing, kék harisnya, 
vászoncipő, vörös s kéköv, és kékbloúse tarkáilik 
a csolnakban, élénk csapat várja a vezényszót. 
Tisztelgés, köszönés az induláskor, kiki ülő he-
lyére települ, vezényszóra, figyel mindenki, a kor-
mányzó hatalomra. Hajó orrában ül a boomanir 
(első száméi evezős) a csáklyát kezeli, „állj!" 
szóra evezőjét katonásan beveszi. Tisza sima 
tükrén halad a csolnak, kézerőben, lapál ügyes 
letételében van a sebes menetel ereje. Vezéreve-
zős tapasztalt ember, izma feszül, rópog az evező-
tartó athléta erejében. „Egyszerre!" szó hallik 
kormányos szavában, nagyot lódul a csolnak a 
lapát hatalmában. Fej jól feltartva, szem az előtte 
ülő hátára néz, mell domborúan emelkedik, sa-
rok összeér, lábhegy széjjel evezős ülőhelyzetében, 
kél kéz evező végére nehezül erős rántás erejével. 
Evezéskor előrehajlás gyors, hártrafelé lassúbb, 
kifeszített karral, térdhajlítással. Ütemszerű a 
hajtás ereje, csolnak siklik a víz színén. 



Halad, halad elég gyorsan evezősök örömére, 
vezényszó hatalmára, ülő vendég vígságára. 

Kormányos kezében a regulázó spárgát tartja, 
hol ide, hol amoda ráncigálja. Sebes menetei 
lelkének igaz öröme, jól evezés lelkének büszke-
sége. 

Távol messzeségben tűnik el a csolnak, szem 
nem látja már, halad, halad, gyorsan halad a 
vígság örömében. Viz tükre fodrozik evező feszí-
tésétől, ütemszerü működés erjétől. Kormányos 
hallatja „egyszerre" szavát, közakaratban egyesül 
az evezőczapás. Csapja a vizet a lapát élével, 
rántja alul lapátszélességben izmos erejével. De-
rék kormányos hamiskásan mosolyg fiúk örömére, 
stoikus nyugalommal ül a maga helyén. Vigyáz, 
vigyáz a menetelre, az evezők helyes kezelésére. 

Távolban füstölög a gőzhajó kéménye, zü-
börög a vízben két nagy kereke. Nagy hullámo-
kat vet maga után, csolnaklimbáló erejében. Eve-
zők berántva, „huja" kiált; pihen a csapat a 
kommandóra! 

Hullám egyenesül, víz színe simul, hamar 
tükörré válik, lódul a csolnak a további menetel-
ben. Egy — kettő, egy — kettő vezényszó ha-
talmára, gyorsan siklik a kormány szóra. Gyön-
gyözik a homlok a vitel erejében, élénk csapat 
örömében. 



Vígság helye elérve, zöld a berek, liget, szól 
a zene életvígságban, baj, gond űzésében. 

Baj ne érjen magyar, életvidorság környez-
zen vígság az élet öröme, életvidorság a lét ha-
talma. Mulass, mulass vígan, jólérzés ereje boldo-
gítson, cigány húzd rá azt a nótát, áld meg isten 
a magyart! . . . 



A gőz, kád ős zuhany fürdő. 

Wagner örökösök tulajdona, a víz ereje,, 
hatalma. A gőz fészereje, a fürdő anyagi jöve-
delme. Tisztaság az élet fő tényezője, jó egészség-
nemzetek boldogsága. Híres párizsi doktor mondta: 
jó levegő, víz, testmozgás a világ legjobb dok-
tora! Gőz a mai század kiváló ereje, bámulatos 
ereje a mai kor csodálata. Gőzerővel dolgozik a 
magyar, szellem, anyag hatalmában. Szellem! hatal-
mad erős Európa bámulatára. Munkácsi, Liszt, 
Kossuth, Petőfi s még mások világzsenik, a világ 
szellemóriásai. R.agyogó fényt derítenek a hazára, 
édes hazánk határára! 

Víz! kiváló doktor veled foglalkozom, tollam 
hegyére veszlek. Két kis gőzgép húzza a vizet 
a Tiszából, a haragos, átkos folyó zavarosából. 
Vascsőveken tolul a víz a tartóba, innen pedig a 
kádba, a zuhanyba. Eizele gyár két gőzkazánja 
négy légkörnyomásra működik ám, hajtja erővel 



a kis gőzgépeket. Fél ötkor reggel begyújt a tü-
zelő, gőzt csinál a fürdőre. A forrógőz belemegy 
a víztartóba, 58 fokra melegítve. A ventille lezárja 
a kazánt, csend lesz reá a fürdőben. 

Három vasvíztartály a fürdő nagy vize: me-
leg, hideg az egészség öröme, a fürdő vendég 
kedvence. Ezerötszáz akó elfér benne, gyakran 
kevés egy napra a fürdőre. 

A kis kabinok számmal járnak, a vendégek 
vetköződnek. Cipő, csizma esik a padlóra, ruhák 
pedig a fogasra. Ádám apánk megjelenik, erős 
testtel és izmokkal. Szalad a gőzbe a vendég, 
zúg az erő a gőzben. Egyenletes vágott padokon 
fokozatosan izzadnak a vendégek tagjai. Forró a 
gőz a testen, izzad az ember a fójtó gőzben, 
piros pecsenye a teste, a szegény vendégnek 
örömgyötrelme. A pórusok kinyílnak, jó hatással 
emberre. A gőz fojtása elviselhetlen, hideg zuhany 
az ellenzője. A gőztől átjárt ember zuhany alá 
ugrik, a melegségre a hideg érzés következik. A 
hidegségre elevenül a bágyadt test, hideg fövegr^ 
az egész test. 

Fölszáll ismét a vendég a magasba, a lát-
hatatlan forró fehérségbe. Letelepszik szépen, csen-
desen a padra, bátor lélekkel a magasba. Izzad 
tovább jó kedvére, szíve örömére, jó egészségére. 
Jó egészség drága kincs, birtokolva vagyon. Elég. 
volt már a gőzből, szaladok ki a melegmedencébe 
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Doktor, fiskális van benne elég, páciens, pör a 
világon van elég! 

Víg társalgás folyik benne; e könyvről s 
másról. Eszmék, ideák forognak az agyban, ki-
mondva sziporkázva. Ázik a test a meleg vizben, 
a gyógyuló ír a beteg testre. Zuhanyok nagy 
számából zubog a víz, főre, mellre, a test egé-
szére. Csíp a hideg zuhany jeges vize, a test 
edzésére, egészségére. Zuhog, zuhog esésében, az 
alá állt ember őrömére. Jaj de jó, mondják so-
kan! földi gyönyör, kéjélvezet. Hideg, meleg ve-
gyesen, használatában célra vezet. Jó egészség 
fenntartó, tisztaság megtartó, üdeség terjesztő, 
életfenntartó! 

Kádfürdőben a cellák sora. Márvány és kő-
fürdő külön részen. Függöny ereszkedik a por-
cellánban, csábító női tagok homályában. Nő! te 
nagy hatalom a lángészszel fölérsz, titokzatos erőd 
a világegyetemet regulázza. Nem volt férfi ki ve-
led bírt volna, erőd csodás erejében rejlik a világ 
szaporodása! Szaporodjál magyar hazám javára, 
nemzetem dicsőségére, te pedig fürdő a közegész-
ség üdvös fejlődésére!! 



Az első magyar általános biztosító 
társaság szegedi főiigj nökse'ge. 

Nemzetgazdasági fejlődés megteremté a biz-
tosítási intézményt. Mértéke ország anyagi jóléte, 
szellemi előhaladásának. Szabadságharc 1848-ban 
alkotmányküzdelemre szorult, a későbbi reakció 
akadályozd a gazdasági fejlődést. A Kiss-ház 
uralmad fő helye, nagy táblád ereje, működésed 
terrenuma. A nagy Széchényi-téren látható vagy 
biztosítási erőd hatalmával. Nagy erőd van, a 
halállal viaskodol, földi hatalmad életet biztosít, 
a drága kincs ériékét, a földi jó legnagyobbikát! 
Benned biznak sokan, remény éled benned, in-
tézményed nemes, célzatod hasznos. Ég borulása, 
sötét felleg támadása, cikázó égiháború lelked 
mély szomorúsága, tüz, szállítmány, jégkár kifi-
zetése. 



— 337 — 

Örömmel fizetsz szolid erőd igazságában, 
liquidáló közeg hű jelentésében. Szerte a hazá-
ban elismert neved, erőd, hatalmad, jó hírneved, 
pontos fizetésed. Sok a hü barátod, kevés az 
ellenséged, sok a pénzed, még több a biztosításod! 

Szegény ember hozzád fordul bizalommal, 
akarattal, leteszi garasát a biztosítás oltárára. A 
fillér jó helyen nyugszik, biztos kézben, jó lelki-
ismeretben. Eg szelleme őrködik rajta, a szolid 
kezelés erejében ! 

Lévay Henrik vezérférfiúd, a biztosítás esz-
méjének alapítója, társulat lelke, mindene egész-
ben. Vezér, bár tábora kicsiny, rend, pontosság, 
tiszta kezelés a vezetés eleme. Bizalom, hitel or-
szágos, jó Lévay működésedre áldásos. Alapítád 
a társaságot 1857-ben, országos nevek segélyével. 
A haza bölcse is benne volt az alapítók társasá-
gában. Nagy esze, fénylő neve, ragyogó jelleme 
a jövő halalmát biztosítá. Élő már nem vagy, 
mmzet nagy halottja, ragyogó nagy neved a nem-
zet könyveben a halhatatlanság szellemével bizto-
sítva. Ez a biztosítás ám az igazi, nemzet kegye-
lete örök a nagy emlék iránt! 

Ez intézet az alakuláskor magyar szellemet 
terjesztett. Igazgató érdeme, a társadalom elisme-
rése. Számos honvéd kapott kenyeret, jó hazafiak 
nyertek tisztességes elhelyezést. 

Fő- segédkönyv magyar nyelven vezetve. 
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magyar érzelem életre kelt, nemzeteszme a tár-
saságban lengett! 

Féltékeny vala az abszolút halalom az inté-
zet magyar szellemére, érzületére, terjeszkedésére. 
Bosszantá nem egyszer, magyar cím eltörlésével. 
Büszke kérvényezés visszaadá a magyar szót, a 
mindig édes szót. Apponyi György gróf a boldo-
gult sokat tőn a magyar szellem fenntartásában, 
kimenté a társulatot az üldözés hinárjából. Áldva 
•emléke magyar érzelméért! 

Jelentékeny nyugdíjalapod, biztosítva az agg-
kor csendes nyugalma, a munkaerő fogytának 
tisztelete, emberies érzülete! Dolgozol becsülettel 
nem hiába, család, gyermek, a főerő kidöltében 
kenyerében biztosítva. 

Szíved nemes, nagy, áldozatra mindig készen. 
Ezreket áldozol tudományos célra, liát még meny-
nyit a jótékonyság oltárára. Tudomány diadala 
biztos fegyver, a haladás fénylő ereje. Csatát 
nyer a kar a tudomány hatalmában. Sötétség, 
butaság lenyűgözve, szellem, tudomány életre 

/ 

hív, élet fénylő napja ragyog már, a hazai, nem-
zeti tudomány biztosítására ! 

Intézeti erőd fegyverre kel, támogató erejé-
vel tudományt, közmiveltséget, nemes célt támo-
gatni, igaz magyar érzületet fejleszteni, terjeszteni 
•az intézmény sokoldalú ágában. 

A magyar nevet ismertté tevéd a külföldön, 
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magyar üzlet, magyar szellemmel! Légy áldva a 
magyar név dicső biztosításában! 

Pénzügyi domináló erőd termékeny talajra 
talált hazánk gazdasági életében, neved ismert 
nagy földön, erőd kihat mérföldekre, nagy területre ! 

Én is nálad vagyok biztosítva, életem fizetve 
lesz gyermekjövő biztosításában, hálás jó gyer-
mek kegyeletes érzelmében egykoron ! 

Szegénység szellemét bilincsben tartod, nyo-
mor, inség kergetője, kérlelhetlen üldözője vagy, 
eloszlik a nyomor gondozó kezedben, megélhetés 
érzete száll az elhalt biztosító árvái szivébe! 

Árvaság, nyomor, borzasztó napi kenyér, jó 
neveltetés árvára jövőt hozó; élj hatalmad erején, 
bánat könyét solia se lásd, örömköny csillogjon 
szemedben mindig a világhumanizmus érzetében, 
magyar szellem terjesztésében ! 

Nagy vagyon, kiváló bizalom, jótékonyság 
magyar szelleme, a magyar szív imponáló érzü 
lete áldásos lesz a jövőben további működésedre, 
kiérdemelt szép nevedre! . . . 

22* 



A magy. kir. dohánygyár. 

Produktív erőd az élvezet, szivar, pipaíüst,. 
dolgozol a nagy semmiségbe, a füst nagy felle-
gébe. Földi élvezet rejlik erődben, kellemes ízed-
ben, a nyelv csiklandózásában, a szájból kiömlő 
szivar, pipafüst szállinkozásában. 

Kevés férfi nem hódol élvezeterődnek, sőt a 
női cukros száj is néha kedvencévé avat. Leírhat-
lan élvezet, élvezete rabbá teszi az embert. Va-
gyonérték száll a levegőbe, megsemmisül érték a 
füstben. Emberiség nagy tömege élvez mindennap), 
búját, fájdalmát, örömét, vígságát szokásból füstöli. 

Rabbá tevéi engem is, szivarozó szenvedé-
lyem hajt mindennap, szivarfüst telíti íróasztalom, 
te vagy nekem kedvenc szórakozom. 

Felsővárosi Maros-utca a gyár telepe. 5 — 600 
munkáskéz benne serényen dolgozik. Lányok, 
asszonyok két keze munkál, a szivargyártás ere-
jében gyorsan mozog. A gyár 1885-ben alakult,. 
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18 millió szivart produkál Szegeden. Nagy szám, 
nagy érték csakhamar kárba vesz, a földi élvezet 
eloszló füstjének semmítő hatalmában. Hatalom 
vagy, élvezet hatalma, nélkülözhetlen emberi szen-
vedély, lekiizdhetlen élvezeti erő, gyárod virágzik, 
dohányod soha el nem fogy. termő erejét az 
élvezet szenvedélye emeli, terjeszti, fenntartja! 

Produktív erőd kuba, portorikó, vegyes kül-
földi és magyar szivvarra terjed, IV2 krajcártól 
egész 5 krajcárig. Dohány raktárod van bőven elég: 
Szeged, Zombor, Pécs és Nagyváradon. Az ország-
ban tizenkét dohánygyár van, a szegedi idejére 
nem régi, iparszorgalmában, jóságában a többivel 
bátran vetekszik, a miniszter elismerésére, a fo-
gyasztó közönség dicséretére büszkélkedik. 

-Jára, hollandi, szummátra dohánylevél szi-
varborítékra szolgál, nó meg a magyar. Bélanya-
gál délamerikai szigetek termelése szolgáltatja, 
magyar termés, magyar dohánylevél szintén annak 
b< Iső anyagát adja. 

A szivar három rétegből áll. Finom levél a 
borítéka, kevésbé finom a burkolata, közönséges 
dohány, vegyesen, a bélanyaga. 

Haj tógép lövelli a vizet, száraz dohány-
levél nedvesedik, munkára készen. Szétszedik a 



levél száritóba kerül, vászonládába rakva félgyárt-
mányként raktárba helyezik. 

Hosszú termek, a munka termei, az aszta-
lokat lányok, asszonyok ülik körül. Férfi élvezet 
kellemét női kéz munkája termi, ügyessége, szol-
galma darab szám szerint lesz díjazva. A szor-
galmat a munkásban ez fokozza, életörömét ne-
veli, tetterejét búzdítja, jólétét emeli! 

Vaslemez nehezül a levélre, a gépet lábbal 
nyomja a munkás, szorul a levél egymásra, sí-
mára egyenesedik a nyomásban. Nyomó présbe 
jő azután, összenyomják erősen, sima már telje-
sen a levele, a nyomás nagy erejétől szépen ki 
van fésülve, igen jó gyermek lön hamar belőle. 
Osztályozzák jóság szerint, szortírozzák egyenkint, 
kalkulus szerint vannak elkülönítve, jó tanulók 
módjára vannak elhelyezve. 

Előkészítő teremből vándorol a dohánylevél: 
a mérő-terembe, anyagmérő függ a levegőben. 
Kis leányka kezében könyvvel, 500 darab szivarra 
az anyag lemérve készen. 

Munkás lány örömmel néz a könyvbe, mun-
kaanyaga méret szerint beírva szépen. Lelke örül 
napi munkáján, anyagi gondja elmerül törekvő 
szorgalmán. Kilenc — tíz óra napi fáradalma, 
búzgalma, törekvése. Napi kenyerét, becsülettel 
keresi, tisztességes munkáján a jó isten áldása. 

Dolgoznak serényen a lányok, a kézben a 



dohánylevél forog, dohánylevél szorul a kis vájú 
alakú töltőhüvelybe, rakják tele szivarbéllel. Ido-
mot nyer kerekségben, kerekítő gép segélyével. 
Alakminta présbe kerül, kerek nyomásban előáll 
a szivaralak, boríték födi a burkot, burok össze-
tartja a belet. 

Kedves szivarom kerekítenek már, kereksé-
ged még kerekebb lesz. Sodró kézzel hengerítve, 
előáll a szivar teljes kerekségben. Hajlik a lány 
ülő székén, késével kimetszi a szivar végét, enyv-
szerü anyaggal ragasztja a szivar végét. Kész a 
szivar, füstölj magyar, kész a gond percek űzője, 
szivarfüst sok ember gondtalansága! 

Csomagolják százával, keresztkötésbe rakják, 
10,000 darab egy ládában, a raktárban nyugszik. 

Csodás raktár, értékért árusítanak, pénzéit 
vesznek hitel nélkül, semmiség az erőd, füstfelleg 
a nyert erőd! 

Semmiség értékében halandónak igen kelle-
mes, szórakoztató élvezet a szivar füstje. 

Füstölj magyar, munkaerőd tápot nyerjen 
belőle, gyár virágozzál a földi kellemes élvezet 
hatalmában! . . . 

Van betegápoló-segélyegyleted, a gyár szer-
vezetének kiegészítő része. Beteg munkás orvosi 
segélyt nyer, gyógyszer, belegpénz készen. Halá-
lozás esetén tisztességes temetés, a munka tisz-
tessége emberben becsülve, általános humanitás. 



eszméje leng a zászlón, ember vagy mindig, bár 
szegény munkás, becsületes munkád emberi jo-
goddal tiszteive, léiy vagy, eszes lény, isten kép-
mása, végtisztességed érzelme a gyár emberszerető 
szelleme ! 

Szegény munkás nyugszik már az anyaföld-
ben, egyszerű keresztje hirdeti a munka erejét, a 
század jelszava: tisztes munkaerő, nemzetjólét 
biztosító, nemzetek jövője, virágzása, hódító ha-
talma! . . . 
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A rakpart, 

Félkörben húzódol el közforgalmi erődben a 
vasúti hídtól a felső város részig. Tapossák köve-
zeted a munka emberei. Verdesi a hab kemény 
faladat, kemény erőd kiállja a romboló víz ádáz 
viharát. Milliócska fekszik benned drága értékben, 
a közforgalom nagy erejében. Jól megépítettek a 
rakodás helyeül, nő meg részben a város védel-
méül ! 

Szeli a Tiszát a gőzhajó vasórra, limbáló ba-
bokat vet utána. Limbáló hab elcsendesül, a víz 
sima tükörré változik. Part mentén fürdők száma, 
íideség, tisztaság, jó egészség tanyája. Ugrálnak a 
trámbulinról a pajzán gyermekek, néha-néha meg 
a férfias emberek. Izom erősbü', tüdő tágul az 
ugrásban, jó gymnásztika az ú-zásra. Úszófej, 
gomb a víz tükrén, eszes gombja a víz hatalmá-
nak. Barna arcok a vízben vickándoznnk, jó gyer-
mekek benne egy másra vigyáznak. Úszás tanulói 



kurta kötélre kötve, egy-kettő, három szóra pon-
tosan ügyelve. Egy hó meghozza a gyermek örö-
mét, a szabad úszás kellemét. Szabad úszó tere 
a Tisza folyó, ár sebjével dacol a kar, láberö. 

'TKéz kinyújtva előre, fej lapúlva a vizén, láb rúgva 
a vizet, halad gyorsan az úszó, gyermek, férfi, öreg. 

Part mentéti meredezik az árboc, strucmadár 
fővel. Hajó tüzelőfát hozott a vidékről, messzirő1, 
messziről! Szegény munkás izzad a hordásban, 
verejtékes munkájában! Rakpart során szekeresek 
várják a szállítás anyagát. Rután néz az ököt-
elébe, súlyos terhe viselésére. Teher súlyát érzi 
igazán, szegény pára majd el veszítenek ! Kínzás 
tilos, embertelen, a szekeres sokszor szívtelen. 
Orrba üti az állatot, szegény pára mozdulatlan. 
Jó szívű emberek ott teremnek, a szegény állat 
baján rögtön segítenek. Indúl a szekér — isten 
hála! — ez a szegény pára földi boldogsága. 

Kis monitor is ugyan mozog, Belgrád névvel 
szeldeii a babot. Nemzeti zászló díszlik rajta, 
magyar-szerb barátság jel vényéül. Szerb élj bé-
kével a magyarral, hidd el őszinte a magyar 
barátsága. Magyar jószívű, békés, türelmes, jog-
tisztelő és nemes. Régi gyűlölet oszladozik, a ba-
rátság érzelme élénkül, magyar, szerb többé nem 
ellenség, nem gyűlöli többé egymást, magyar és 
szerb király hódot a barátság érzelmének, a béke 
nyuga1 mának. 
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Prakpart állj soká, védve várost, emelve 
közforgalmat, célod nemes, nagy, kitartásod erös 
az idők századáig, igen sokáig! Cammog, cammog 
az ökör lassú lépésben, goromba szekeres földi 
örömére, cammog, cammog lassan, lassan a szál-
lítás sikerére. Lábom ball ig hazafelé, a szemlé-
letnek vége . . . 



Az én mulato helyem. 

Csendes polgári vendéglő a Dugonics-tér kö-
zelében. Káin névvel jelölve a szórakozás helye. 
.Négy-öt hosszúkás asztal rejti magába a gond-
talan perceket. Ez az én délutáni pihenőm, hon-
védtisztek társasága, pár törvénybiró barátsága. 
Pintérhordó a tetején, a jó bor hirdetője. Jó bor 
vízzel vegyítve az ideát termi, a gondolatot erős-
biti, a tetterőt edzi. Ninuska a szellem benne, a 
ké-z, pontos szolgálat kellemes szelleme. Szép szeme 
ragyog rám s a rendelt spriccer habzik a kezében. 
Nina, Nina. kedves Nina! szólnak sokan hozzá; 
ó meghajtja szépen magát, szolgálatra mindig 
készen ! 

Doktor úrnak szólít, pedig tudór nem vagyok, 
-éleitudásom van, szimpla a diplomám. De a szimpla 
oklevélben benn van a tudór, tudóra az életnek, 
szerelemnek, ügyvédségnek. A Ninuska játszi 
mosolyával hajladoz. A parancsszóra tálalja az 



ételt, hordja a spriccert! Játszi mosolyában, kel-
lemes modorában rejlik az üzlet haszna, ő a 
család igaz fenntartója. Kicsinyek szeretettel néznek 
reá, a dolgozó kézre, a jó szívre, a szeretett 
nagynénire. Jó ö mindenkinek, a tisztes vendég-
ségnek! 

Körben ülünk az asztalnál, aranysujtásos,, 
fénylő kardnál. Kis lovas pácikák hevernek az 
asztalon, könnyű kalapom befödi megrázó írói 
gondolatom. A gondolat ereje, a Ninuska békés 
türelme, a vendég tisztek víg kedve, a társalgás 
élénksége, szelleme, napi szórakozó helyünk valódi 
öröme. A plafondról csüng a gázláng, az esti óra 
elevenítője. Körönd golyó a külseje, drágaság a 
belseje. Fényt vet a homályra, a szellem hazá-
jára. A lángész elevenül tőle, szikrázik az idea 
belőle. A társaság végig hallgat, a kis Xina szíve 
sóhajt, lelkendezik örömében, a jó ötlet, eszme 
eredetére. Nagy mestere ő a nagy költőnek, sok 
jó idea szerzőjének. E könyv neki sokat köszön, az 
irodalom lelkes kedvelőjének. Szereti a költőt eszmé-
jében, tiszta kékes ruhájában, polgári tisztes egy-
szerűségében. Jó szíve, nemes kedélye a család 
boldogsága, kitartó szorgalma jövő szerencséje! 

Iszszuk a spriccert, a pohár végére járunk, 
erősödk kedvünk a távozásra. Elhagyom mulató 
helyem a szellem hatalmával, a józan ész erejé-
vel. íróasztal fölváltja a fehér asztalt, a könyv 



írására a gondolatforgást. Forogj hát gondolat 
nemzetem javára, a város büszkeségére. Idea ne 
hagyj el a fáradságos munkán, tettre készen szol-
gálva szerető hazám. Istenem adj erőt írópályám-
hoz, kitartást, törekvést munkám írásához. Bor, 
szerelem, szép leány! a magyar jelszava, a szó-
rakozás a munka acélja. Erősödjél gondolat az 
alkotásban, maga meg kedves Ninuska a fölszol-
gálásban. Szolgálat, gondolat egy fogalom a 
munka erejében. 

Pá picikém én már irok, a jövő nagyságá-
ról, dicsőségéről! 



! 

A belvárosi kaszinó. 

A kedély szórakozást keres, kipihenni az élet. 
nap i munka fáradalmát Ez a kaszinó! Közműve-
lődés terjesztésére alakult egyesület, benne a szép, 
jó, hasznos előmozdításával, a mívelt társasélet 
terjesztésével. Széchényi-téren emelkedik bérhelyi-
séged, tágas termekkel terjesztvén a közműveltséget. 

Alakult 1829-ben. . Ötven éves jubileumát 
1879. évi dec. havában tarlá fényes ünnepélylyel. 
Jubilált a közmíveltség örvendetes fejlődésén. 

A szegedi értelmiség gyülhelye, a napi élet 
szórakoztató öröme. Amott a tágas teremben kör-
íisztalnál olvassák az újságot. A napi lapok kéz-
ről, kézre járnak. Napi esemény, napi politika 
forog az elmékben, letűnik csakhamar az újság-
számmal a napirendről. 

A választaiány ülésez. A vita rázza a leve-
gőt . A jó elnök csengetésére a hév ereje csilla-
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pul. Végzik a házi ügyet békével, nyugalommal, 
elvégzik szépen a közmíveltség emelésével. 

Emitt a nagy teremben pattog a billiárd-
golyó, dákó forgatására élénkül a tekejáték. A 
lekeasztalnak vau mindig szemlélője, jó tekeját-
szónak elég a bámulója. Nagy játék az élet kü-
lönben maga is, emberi ész életjátékát előre ki-
számítani képtelen. 

A pikée, a tárdli járja sorban, élénkül a 
játszószoba. A társasjáték foly egyre, a játszó isme-
rős barátok örömére. Vesztés, nyerés a jálék 
v^ge, a türelem próbaköve. Kedélynyugalom a 
játék ereje, izgalom a játék vesztesége. A ki ját-
szik számoljon pénzével, nó meg kevéssé vak 
szerencséjével. A szerencse vak, be van kötve 
szeme, világtalan erejében föl és lecsap. Boldog, 
a kit karon hord, kit szövetségesül fogad, az az 
élet útján könnyen halad, nem remélt sikerével 
bízíat. A siker megvan, a társadalmi ember készen 
van. Bókol, hódol a világ előtte, gyakran érdem-
nélküli életének. A siker sokszor érdemet jelöl, 
a vak látszat készségesen hajol. Node így volt ez 
mindig a szerencsés emberek országában! 

Csinos könyvtár a szellem-ismeret terjesztője, 
móhón olvassák a könyvet belőle. Kazincy, Vö-
rösmarty, Kisfaludy mellszobrai búzdítólag halnak 
az irodalom pártolására. Bemekírók még ma is 
nagyok, a kor írói hozzájuk még kicsinyek. 
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A szellemóriás emléke maradandó, remek 
alkotása századokra bámulandó. Kedves kaszinóm 
terjeszd a szépet, jót, nemeset, a város áldása 
kíséri ezentúl is működésedet. Kiesik az újság 
kezemből, lelkem mély álomba szenderül. Játszó 
kéz csattanását, golyók pattogását már nem hal-
lom — a jó isten nevében! 



A s a j t ó . 

Van Szegeden két lap! Híradó és Napló. 
Kormánypárt és ellenzék viaskodik benne. A jó 
öreg Iliradó már jubilált is, hasznos öreg életére 
koccant lelkesülten a pohár. Harmincéves folyama 
nagy tárháza a múltnak, társadalmi, politikai éle-
tének, a közjóra való hatásának! A sajtó hat a 
szívre, elmére, erkölcsre, szépre, jóra nemesen, 
hazafiságra buzdító erejében felelevenül a nem-
zet szelleme. Negyvennyolcadiki törvény alapítá a 
sajtószabadságot, és szabaddá len a ^zó, gondo-
dolat Magyarországon. Kossuth bátor, nyilt föl-
lépésére hallgatóit a nemzet, a nemzet örömrivalgva 
fogadá a szabad szót, a sajtót! Ez volt részben 
alapja a nemzet mai boldogulásának, szellemi 
fejlett életének, hatalmának! 

Hatalom a sajtó a józan kezelésben, ész-
szerű, nemes viHében. Rosz kezekben pusztító 
elem, közmorál megrontója, nemzetboldogság 
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tönkretevője. Boldog a nemzet a jó sajtó hatal-
mában, szerencsés a közmívelődés előbbre vite-
lében. Gondolat, szó, vélemény kimondva tisztán, 
a meggyőződés igaz erejével! Meggyőződés igaz-
sága hatalmad erős, várad bevehellen, az ellen-
ség fegyverétől. Meggyőződés uralja a sajtót min-
dig nemes hivatásában, nemzetjogok védelmére, 
szabad alkotmány biztosítására! A politika sose 
legyen a sajtó megrontója, hanem ébresztője a 
hazafiságnak, a szabad szellemnek. Józan politikai 

•élet komoly harcában viral a haza, emberiség 
szeretete, mindene. 

Bár sokan követnék a sajtó végcélját, fontos 
hivatását, nemes akaratát. A nemzet boldogsága, 
a sajtó jósága. A sajtó a politikai s napihíreket 
regisztrálja, bírálja, meghányja, megírja. Egy szám 
élete 24 óra, törekvés, buzgóság e'halója. A nem-
zet közművelődése naponként nyer, erősödik, 
izmosul a sajtó funkciójában. Egyszerű elme éle-
sedik, köznapi ész csiszolódik. A társadalom, 
állam zöme köznapiság, a kiváló szellem, ész, 
erő ritkaság. Kiváló szellem hat az irodalomra, 
a sajtó pedig a köznapi életre. Köznapiság, a bol-
dogság egyik fő tényezője, álampolgár jóltevöje. 
Remekírókra van szüksége a hazának, a litera-
tura emelkedésére, nagy gondolat, e-zrae üdvös, 
boldogító terjesztésére! 

Szegény a mai kor nagy írókban, kiváló 



emberekben, század nagyjaiban. Letűntek a nagy-
elmék a múltban, remek, bámulatos alkotásuk 
világraszóló nagyságában. Egy-két lángszellem 
uralja még e hazát, Európa szellemerejét, nagy 
nemzetek eszét. S ha ti is kidőltök az élők so rá -
ból, sivár lesz életünk az irodalomban, a hazá-
ban. Világ szellemek szülessetek sokan, Európa 
bámulatára, hazánk, a kis ország dicsőségére!: 
Szellemóriás ritkán születik a világmíveltség, alko-
tás bámulatára! 

A lángész észre vesz mindent, széfnéz, lát, 
tűd mindent! Remek alkotása tárgyát szemléli, 
szemlélve alkot csodálva az emberiség bámulatára! 
Önmagától tanul sokat, tapasztalva oktat eleget, 
írása gyors gondolatával, eredetisége csodás remek 
alkotásával. A napi sajtót szereti, becsüli, önálló 
müvében él örök halhatatlansága. Vér, csont, hús 
a föld porában elenyészik, az író, költő, művész 
remek alkotása örökéletű. Halhatatlan a költő 
neve ragyogásában, hálás utódok közelismerésében! 

Ragyogj név a halhatatlanság erejétől, hozd 
hazámra mindig a nagy szellem fényét! Remek-
írók, nagy művészek szikrázó zsenialitása a nem-
zet lelkét rezgésbe hozza, fényes diadalára az 
elért, kivívott halhatatlanságnak . . . Helyi sajtó 
politizálj szépen, a politikába játszék bele egy 
kis őszinteség. Jó politika az őszinteségben tenyé-
szik, a ravaszság, képmutatás, torzsalkodás a 
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jó politika megölője, szellemi élet megrontója, nem-
zetjogok lábbal tapodója. Néha helyben torzsal-
kodunk, vitatkozunk a közjó előmozdítására. A 
viszály — hála isten! — nem tart soká, város-
béke csakhamar helyreáll. A sajtó ellentétes poli-
tikai küzdelme végcél: a haza üdve boldogsága! 
Párt lehet erős, politikában zsémbes, párt lehet 
gyenge, küzdelmében heves: a sajtó ébren áll a 
higgadtság, mérséklet erejében, nemesen küzd 
ellentétesen a párt győzelmére, a hon javára! 

így lesz a sajtó igazán nagy hatalom; nem-
zetjogok, szabad alkotmány bátor, hü védője. 
Áldásos működése koszorút fon a nemzet fejére, 
hervadatlant a magyar nemzet egészséges szelle-
mére ! 

Guttenberg szelleme honoij köztünk, igazi 
írók, művészek dicsőségére, napisajtó hatalmára, 

«a közműveltség fokozatos biztosítására! . . . 
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Első magyar kenderfonógyár rész-
vénytársaság. 

Zübörög, dübörög a gyár fonógépe a londoni-
körut mentén, hirdeti füstfellege a gyáripar erejét^ 
hatalmát. Sötét füstfellege égnek száll, ég hatal-
mát kéri a gyáripar emelésére! 

Első kenderfonógyár az országban. A kez-
deményezés eszméje Bakay Nándor iparos érdeme. 
Úttörő vala a gyár alapításában, kezdetleges gé-
pek beszerzésében. Anyagi erő hiánya szegé emel-
kedett iparerejét, törekvését, buzgóságát, kiváló-
szakértelmét. Kedvencz gyermeke volt a fonógyár, 
szeretettel veté meg alapját. Emelkedésének buzgó 
alapítója vala, tetterejének alapvetője lőn! 

Alakult részvénytársasággá 1884-ben angol 
gépek beszerzésével. Kender, kócz hever a 
raktárban, nagy számmal, rendelve Bács-Bodrog-
megyéből, Nápolyból, Bolognából. Hajó szállítja-. 
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Szegedre, a raktárban mérik a kendermennyi-
séget. 

Száz munkáskéz dolgozik a gyárban, izzad, 
fárad a nemes munkában. Igazgató serényen 
ügyel a munkára, a gyár imponáló hatalmára. 
Nyers kenderanyag munkába jő, a gerebező he-
gyes foga szeli a kendert. A hosszú szál épen 
marad, a kóczmatéria tisztítva tőle, menekül a jó 
kenderszáltól. Kenderszálak épen tartva, uj mun-
kára kerülnek. Pereg az orsó az udvar hosszá-
ban, a tiszlított kenderből dohány zsinór készül. 

Benn a gépteremben a gerebező gép dübö-
rögve zakatol, a kenderanyag vasfogóba kerül, 
őrli a henger foga finomra, a közönséges kőcz 
szabadulására. A kender alapnevelése: finomítás 
a finomítás fokozatos erejében másik gépbe szalad. 

Fektetik a kenderanyagot vályú alakú fa-
anyagba, angolgép kerekei ugyancsak zakatolnak. 
A levegő telítve apró foszlányokkal, tüdő, gége 
ellenségével. 

Nőmunkás kezek mozognak mellette, piros, 
pozsgás szegedi lányok sürögnek, mozognak körü-
lötte. A gép hátsó részén hull a praeperált ken-
derszál, omlik a vashengerbe lassú lépéssel. A 
Spőder-gép örül munkájának, éktelen zsivajában 
szijszorító kis kerekek a piafond tetején a gyáripar 
hatalmára eszeveszetten körbe tánczolnak. 

A zsinórozó gépek száma nem kevés. Ret-



tenetes zakatolás, dübörgés, eszeveszett lármája 
a gépeknek. Hegyes tük közé kerül a már fino-
mított kenderszál, a forgó gépen zakatolva a jo 
zsinór előáll. Vashenger gyors forgása, a munka 
gyorsasága, ipar ereje, jó direktor hivatali öröme. 

Ugrom az emeletről, a földszinten vagyok. 
Kendertörögépek nagy erővel dolgoznak. Puha, 
tiszta lesz a kenderanyag benne, a javítás esz-
méje így lesz elérve; tovább látom a kender-
szaggató gépet, két henger közt lassan ereszkedik 
a kender belőle. 

Képzeletem fárad, figyelő tehetségem elhagy. 
Látni sokat laikus szemmel, a gépek gyors for-
gását alig lehet. Szép látvány az előfonó terem, 
rendkivüli magas terem. Csúszik a kender a 
gépbe, selyemfinomságban esik a vastartályba. 
Sodró gépek pörögnek körbej az elöfonás hatal-
mában, három szál sodorva zsinórrá. Finomító 
fonóteremben a gép tetején ereszkedik a kender-
fonál, finom alakjában meglepő, a gép élénk zü-
börgése gyáripar éltető! 

A spárga kóczos alakját is finomítják, a gép 
vizén keresztül átmegy a tort urán, körbe forogva 
gombolyítják. Finom spárga készen van a csiszo-
lás erejében. Jó spárga, kender gömbölyítő terem 
a te véghelyed, parasztlányok kezében iparéleted. 
Szinezik festékkel a kimunkált spárgákat, anilin 
festékkel, de csak kivételesen. 



Éjjel is dolgozik a gyár erejében, villanyvilá-
gítás tündérfényében! 

Finom zsineg, világos, szürke, fehérített, szí-
nes zsineg, patent czérna világos, szürke, finom 
zsinór, közönséges zsinesr, vargafonál, bálkötelék, 
géphajókötél, fölhúzó kötél, hajókötél, vizinyak-
lók, fogókötelek, halász, ruhaszárító, szekér, 
istráng, kötőfék, marhaborjú fejkötelek stb. a 
gépek hatalmi erejében készen vannak, magyar 
gyáripar fejlődését, virágzását nemesen hirdetvén. 

Gép zakatolj tovább, hozz a városra hírne-
vet, dicsőséget, gyáripar emelkedése városra üdvös, 
közforgalomra hasznos! 

Tizezer métermázsa kész árú kerül ki belő-
led, produktív erőd nem kicsiny, erőd a varró-
czernától a hajóhadkötélig terjed, napi munkád há-
romszáz kézzel dolgozik. 

* 

Tömlő, heveder, kötőfék jól elkészítve, gyár-
ipar emelve buzgó törekvéssel; az ég áldása a 
vezető kéz munkáján, nemzetjólét, elégedettség 
követi a magyar édes hazáját! Iparvirágzás, haza-
boldogság, gyáripar fejlődés, nemzetkérdés, a ma-

gyar jövője, jövő életének szerencsés biztosítéka, 
•egyik nemesítő alapfeltétele. Éljen a gyáripar a 
haza boldogítására! . . . 

/ 



Az alsóvárosi templom. 

Szent Ferencz szelleme leng benned, az 
alapító emberies jó szelleme. Mátyás király, 
az igazságos fejedelem idejében épültél. Régi 
idők, szép emlékek, az igazság fénylő szelleme 
elköltözött az égbe. Század értelme keres örök 
igazságot e földön, de nem talál. Rízik halandó 
Isten oltalmában, Krisztus segélyében, milliók hő 
vágya, vallás-erkölcs hatalma, arany igazság földi 
fényes diadala! Ezerötszázharmadik évben életre 
keltél istenházad igaz hatalmában. Góth-stylú 
régi építkezésed mai kor dísze, kiváló technika 
büszkesége. 

Szent-Ferencz-rend régi keletű, 1400-ik év-
ből való. Az alapító gazdag olasz kereskedő csa-
lád ivadéka vala, telve áhítattal a Megváltó isten 
iránt, vallás-erkölcs érzelmétől áthatva, hódolt a 
valódi szegénység földi nemes erényének. Szegény 
rend vagy, a földi szegénységet hirdeted, igaz va-

s 



gyonod, fölei gazdagságod mennyei, túlvilági, isten 
hatalmának, a Megváltó földi dicsőítésére! 

Költő, író rendszerint szegény, vele tartasz 
földi pályádon, jó barát vagy te, nemes érzés, 
földi szerénység, vallás érzelem hódító hatalmá-
ban. Milliók, ezrek büszktk a földi jóra, a jólétet 
biztosító vagyonra. Büszke vagy te, jó rend, a 
nemes szegénységre, erre a páratlan, dicsérendő 
földi ritka jó erényre. Szegénységed a te valódi 
gazdagságod, földi büszkeséged, vándor földi éle-
ted csillogó éke. Nemes ember vagy, Jézus Krisztus-
isten fia igaz követője, szegénységed nemes, embe-
ries szellemétől tanul kor önzetlenséget, földi jó 
igaz nemességet! 

Boszniából származtál derék jó rend ide szép 
hazánkba a 14 ik század elején, öt provinciára 
oszlik uralmad szerte-szét e hazában. Ászszisban 
épült a 14-ik században az első kolostor, alapító 
Szent Ferencz kiváló szellemével, önzetlen földi 
jóságával, elvonult életének példás hatalmával! 

Alapító gazdag vala, lemondott földi jóról,, 
értékes vagyonról, vagyont szegénységgel válta 
föl, embeiiség üdvére, a jó isten dicsőségére. 
Szegénység földi nemes erényétől fénylik a te 
arcod, önzetlen szegénység a te földi célod, élted 
büszkesége, össztársadalom, hívek sf regének tisz-
telő becsülete. A te erőd igaz szegénység, nélkü-
lözés, életöröm, vígság megvonása, embermilliók, 
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vz önző, kapzsi világnak ez ellen való tiltakozása! 
Boldog, szerencsés vagy szegénységed nemes ér-
zetében, külvilágtól való teljes elzárkozottságod 
boldogító hatalmában. Pompa, fény nálad nem 
földi érték, csillogó erő a valódi szegénységgel 
föl nem ér. Jézus-Krisztus tana egyedüli gazdag-
ság, minden földi lény, gyarló ember földi, meny-
nyei kincse. Jó, derék rend én téged igen sze-
retlek, látköröm átnéz, átlát téged, türelmes, ön-
zetlen, szegénység élvedet dicsérem, magasztalom: 
•emberiség jó voltára, vallás-erkölcs nemes ha-
talmára ! 

Híveid száma jelentékeny, ájtatos és buzgó, 
leborul a kereszt látására, isten, a világkormányzó, 
legyőzhetlen erő tisztelő félelmében. Én is lebo-
rnlok előtted te nagy istenség, a kegyeletes érze-
lem fenkölt tisztelő érzelmében. Isten nagy vagy, 
voltál, leszesz mindig, embermilliók szívében él 
.a te neved, óriási erőd igaz hatalma. Szegény, 
igen szegény Ferenczrend tagjai áhítattal fordul-
nak hozzád, légy kegyes istápolója a földi nemes 
szegénység dicsérő erejének! 

A paróchián anyakönyvi, keresztelési, eske-
lési, halotti könyvek vegyest hevernek. Születés, 
¿letöröm, kínzó fájdalom, bánat érzelmeit rejti 
magában. Születés, a kisded látása öröme, jó szü-
lék szerető őszinte közös érzelme. Vér látja, szem-
léli vérét, igaz vérét a földi élet ragyogó boldogságá-
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nak. Esketés: szerető szívek találkozása, örömszülék: 
lelki gyönyöre, emberiség nemes szaporodása, j ő 
magyarfaj tudatos nemzeti terjesztése. Bánat, igaz 
szomorúság, kínzó érzés a halottak könyve, letűnt,, 
munkás élet kialvó tanyája, szomorúan lapozod 
jó szerzetes, lapját a porhüvely munkás, tettvágyó, 
nemes életének! Életében ki munkás vala, nyer 
túlvilágon igaz elismerést, buzgó földi életére 
mennyei áldást! 

Hosszú folyosón kong a lépés, falon Kiisztus-
fölfeszített alakja csüng, tövis a fején, a mártirság 
éke, felülmulhatian nagy szellemének fényes hir-
detője. Góth-stylü sekrestyében a fekete habitusok 
mozognak, fehér corda szorítja a derékot, olvasó 
lóg le oldalán, derék jó szerzetes, a jó barát lelki 
üdvére, igaz szegénység eszméjének földi hirde-
tésére. Gyónószék az előtereinben, farostély az. 
oldalán, bűnös lélek szánja, bánja elkövetett gyarló 
hibáját. Egyház fia oldozást ad, a bűnbánó hivő 
fejére, tisztul a lélek a gyarlóságtól, a gyarló 
élet hibájától, derék jó barát, ferenczrendtag-
földi igaz örömére, élethivatása nemes büszkesé-
gére. Havi búcsúkor ezrek gyónnak, földi vétek 
elengedve, könnyebbül a lélek a gyónásra; a földi 
vétkes mulasztás megbocsátására! 

Főoltár elé lépek, isten szentegyházában,, 
magasztosul szívem a jó isten dicsőítésében. Isten 
nagy vagy, vollál, leszesz mindig, csodás erőd 
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titokzatos hatalmában borul egész világ! Láng-
szellem nem láthat be, erőd kfürkészhetlen, le-
győzhetlen a világ forgásában. Leborulok földi és 
mennyei óriási erőd, rendkívüli csodás hatalmad 
ereje előtt s telve áhítattal imádom benned a 
nagy istenséget! . . . 

Templom dísze, éke, Mátyás király selyem-
palástja 1465-ből, drága ereklye, nemzeti kincs, 
nz ölök igazság eszméje fénylik benne. Szent-
Anna, Szent-Ferencz, Szent-János képei a sek-
restyében az áhitat, vallás érzelmét keltik. Jézus-
Krisztus, a fölfeszített istenember siralmas kereszt-
jének lábánál a tisztító tűzláng lobog, fö'di latrok, 
értelmetlen butatcmeg pusztíló lángja, mely év-
-ezndek multával a földi isten kíuteljes szenve-
déseért lobog már a maga dicsfényiben, isten világ 
hatalmát ragyogón hirdetve, a sötét kort a fölvi-
lágosodottság fénylő szellemével bearanyozva! 

Szent-Gellér palástja is ott ragyog, értékes 
kincs egyház birtokában, első András magyar 
király uralmának szentelt hagyománya, ez időből 
való, a misemondó ruhával, Szent-Gellér egyházfő 
szomorú életének, balvégzetű kínos sorsának bús 
hirdetője. 

Szemlém tait, figyelő eszem éber, a főoltár 
ragyog a vallás-erkölcs boldogító fényétől, Szűz-
Mária, istenasszony, kézben tartja anyai szeretete 
mohgében Jézus-Krisztust, a világ fiát, a Megváltó 



istenember fia iránti szerelmének földi és menyei 
érzelmét. Dicsőül istenanya, íia, az istenember, hő 
szerelmében, emberiség, egész világ fölmagaszto-
sul, átszellemül az istenember kínteljes látásában! 

Szeged védasszonya vagy, Szűz-Mária, főoltár 
tetején ragyog fényesen a te neved. Szent Ágo.-ton, 
Szent László, Szent István, Szent Ambrus szobr.n 
körülvesznek, ői ködnek féltékenyen a vallás világ-
hatalmán, e város jövő életniek boldogságán. 
Egész világ védasszonya. Védökarod terjeszd ki 
szeretettel édes hazámra, e sz- p Magyarországra, 
benne szülővárosomra. Baj sose érjen drága haza, 
vészt ne láss soha, istenasszony világboldogító 
szellemében fény derül, hazámra, édes nemze-
temre üdvhozón! 

Légy áldva magyar isten hatalmában, a jósá-
gos Ég boldogítsa e hont magyarfej föl virágzására. 

Vörös bársonyszék díszlik a falzisztoriumban, 
vele szemben örök lámpa ég, emberiség szere-
tetének öl ök Iái gja, vallás-erkölcs hatalmának 
igaz uralma. Tizenegy oltár díszben ragyog, zász-
lók bosszú soi a a templom falán leng, isten di-
csőségét hirdetve, hazám boldogságáé t földi benső 
érzelemmel könyörögve. 

Jézus szentséges szíve vérben úszik, a kiszen-
vedett nagy élet siralmas kép<*, túlvilági, isteni 
ha'almadban légy támaszunk, a haza üdve, jóléte 
elérésében! 
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A prédikáló széken a szerzetes hirdeti az; 
isten igéjét, buzgó, ájtatos hívek hajlanak a padok-
ban. Zeng a szó, értelem világára, a jó isten segély-
hívásában. Hit, remény, szeretet, igazság eszméi 
az egyházfi ajakán, a négy evangélista ez ideák 
volt terjesztője, Szent-Mihály arkangyal szószék 
letején díszlik, kezében kard, másikában pajzs az 
ál kos sátány legyőzésére. Tapossa a sátányt két 
lábával, az ördögöt, a rosz szellemet tönkre tevé,. 
a jó erkölcs, vallás fényes diadalára! 

Mellékoltáron két angyal tart magyar koro-
nát, magyar nemzeti érzelem lelki hirdetője, a jó-
isten szereti magyar nemzetét, édes hazánk szép 
határát, mert megbűnhődte — a költővel — e 
nép már a multat s jövendőt! 

Szép haza sokat szenvedtél már, ideje m á r 
jobb létre törekedni, magyarok jó istene ne hagyd 
el soha édes jó hazám! Szelíd angyal fénylő szár-
nyakon ereszkedik a felhőből, trombitával fújja 
a tenger csodáját, csoda az élet telve titokzattal,. 
isten, a Megváltó földi dicsőítésében, lelki nyugal-
mában boldog, igen boldog az ember! 

Ember boldog vagy, boldog, szerencsés le-
szesz mindig. Isten imádásában éled földi lény, 
istenszeretetében üdvözül mindig a gyarló ember. 
Isten, te nagy erő, nagy mindenség örök igaza,, 
világegyetemet kormányzó óriási lény tedd bol-
doggá a magyart, szép hazám határát óvd 
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mindég balesettől, szárazságtól vészes hábo-
rútól ! . . , 

így lesz aztán igazán boldog a jó magyar! 
Kóruson zeng már az ének, karének hallik, 

aranytól fénylő angyalok szelíd mosolylyal a trombi-
tát fújják, dobot pergetik, hárfát kezelik. 

Gondviselés őrködő szelleme leng a templom 
tágas hajójában, a jó ferenczrendre kér áldást 
szegénysége miatt buzgó imájában. 

Isten, jóságos Egek ura, légy velünk, túlvilági 
erőd óriási hatalmában viruljon fényesen nemzet, 
haza. A misének vége — isten velünk! . . . 



A polgári bormérő. 

Testvériség, egyenlőség, egyetértés a jelszó 
benne, Kölcsey-ulczában terül el a te vígság tele-
ped. Pál gazda fogadja benne a vendéget, magyar 
ember érzelmével. Asztalok körül forog, jár, ke), 
fárad, de mi baszna, három lánya: Emma, Mari, 
Julcsa, a tűzről pattant szegcdi magyar lányok a 
bormérő gyújtó hatalma! 

Piros arc, ragyogó szem, deli karcsú termet, 
vendégcsalogató, vendégtartó, igazán marasztaló. 
A derék lány ugrik a parancsszóra, kezében a 
boros üveg vendég vígságára. Vígság érzelme ho-
nol a bormérőben, a jó vendég földi örömére. 

Kerek asztalok járják sorban a bormérő helyi-
séget, kiszolgáló szép lányok sürögnek körülölte. 
Sürög, forog a vendégsereg benn a bormérőben, 
Pál gazda, nó meg a jó Pálné asszonyság anyagi 
gyönyörére. Jő vendéget becsülni kell, hasznot 
hajtó földi lény, köszönni neki szépen, szeretettel 



fogadni, ez ám az igazi bormérö földi ügyessége. 
A derék jó lányok érzik ki a jó vendég, szemfüles 
tekintetük, előzékeny szolgálatukban virul az üz-
let ereje. 

Társadalmi keverék a bormérő belélete, ve-
gyes állás foglal egymás mellett helyet. Fél liter, 
egy liter, spriccer szó hallik, aranyos kiszolgáló 
leányka szeretettel ugrik, ugrik-ugrik gyorsan ven-
dégszőra, mindig kész a pontos szolgálatra. 

Kerek asztalok füstfellegbe borulnak, a kar-
•eostől, a magyaráditól az arcok hamar kipirulnak. 
Nagy itt a tetterő a korcsmában, vendég szaval], 
beszél nagy garral. 

Sötétlik már az idő, petróleumlámpa keresz-
tezi az eresz menyezgtét, halvány világot vet a 
kerek asztalokra, pipafüsttől még halványabb a 
lámpavilág, vendég szomorúságára. 

Világ, élénk világ a vendég óhaja, a tejgyertya 
világa kellő fényt derít a helyiségben. Jó Pál, a 
ilerék Pál izeg, mozog, lelkendezve örül a vendég-
seregnek. Helyiség kél részre oszlik: előkelőre és 
köznapira, ebben a két szobában is uralg már a 
polgári arisztokrácia. Köznapi szobában borozik 
a hordár, bőgőhordozó, facér pincér és a tényle-
ges állományú pincér, a dologtalan kisiparos, 
tiszti származású őrmester, ki apja kompániájában 
suszter vala egykor, békével, barátsággal megfér-
nek szépen egymásért, a borivás kellemérzetében. 
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Előkelő szoba: fiskálisok, tanítók, nagyiparo-
sok gyülhelye, borivó arisztokraták közös öröme-« 
Ide már be nem teheti a lábát a köznapi szobai-
csendes komolyság, érett komoly beszéd, víg po-
litika, közügy a helyzet uralma. 

Polgárok barátság érzelme egymással szem-
ben odaadó, tisztelő és felemelő. Jó barátság,, 
közös megértés, közérzület a polgárok várossze-
retete, Szeged, édes, kedves szülővárosunk fénye« 
jövője! 

Arisztokrata kompánia éled a bor hatásától^ 
szív, érzelem, akaraterő buzdul a jövőre, város 
fejlődésére, magyar nemzet előnyére. 

író barátja a tiszteletbeli Krisztus, a derék 
igazgató-tanító, borivásban lelkendezik, eszméje, 
ideája a dallam vígságában erősödik. Fényt, vet 
az író a társaságra, ebben az egyszerű, polgári 
társaságban! 

Szép lányok, derék csinos lányok, jó Pál: 
igaz magyar lányai a vígság énekébe belevegyül-
nek, női szívük, aranyos kedélyük gyújtó erejében* 
éled, nemesül a kis társaság. 

Polgárság tarts össze, becsüld egymást em-
berszeretettel, városérzelemmel, az uj város biztos-
szép jövőjével. 

Későre jár az idő, oszlik a kis társaság,, 
munkára, jó kedvre a jövőre. Derék Pál gazda 
isten veled, a viszontlátás földi örömére. B o r 
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*fermő erő valál szép eszmékre, ragyogó ideák 
teremtésére. Virulj haza a polgárok egyetértésé-
ben, haza polgára érts egyet mindenkor a bol-

dogság nemzeti érzetében. 
Szép lány, jó bor, kis társaság i-ten veled! 

I ' 



A közúti vashíd. 

Magyar elme találmánya, a rekonsrtukció • 
egyik fő büszkesége. Magyar mérnök tervezte, 
közlekedés emelésére. Négy boltív láncszemei pi-
hennek a hatalmas kőoszlopokon. Két végén t o r -
nyos épület, fekete barnás tetővel, jegyszedö 
lakásával. 

R.osz faalkotmányú hajóhíd eltűntél a Tisza 
folyam tükréről, állandó vashíd váltá föl gyönge 
erőd. Eiffel-cég építé jó hírnév birtokában, a két 
hídfő és három folyampillér diadalmaskodik a víz 
erején, a folyó haragos sebjén. Drága érték fek-
szik benned, egy millió kétszázötvenezer forint. 
Hosszad 401 méter, szélességed 11. Alakod rácsív,.. 
hatalmad ereje, kocsi útad faburkolatú, gyalog-
járó fából való. Resicai gyár szolgáltatta anyagod, 
honi gyár készíté a vasat, a híd erejét, dacoló 
hatalmát, földi jóságát. 

Nemzet adományozott Szeged városának 



Ferencz József uralkodásának íényes napjaiban. 
Márvány táblába vésve, ragyog aranybetüben az 
alapítás éve. 

Ezer tonna nehezékü vasúti sín rárakása 
kipróbálta vitelképességed erejét, egy ívre tízezer 
mázsa súly nehezült. Rúcsív meg se moccan, áll 
mint Sión liegye, erős, hatalmas közforgalom 
emelésére, szép technikai mü bámulatára! 

Megnyílt a közforgalom 1883. év szept. 
10-án, közlekedés fényes ünnepet ült, avatás egy-
házi szertartással, ünnepi szónoklattal. 

Nép ezrei vándorolnak rajta, pléligaras pat-
tan a jegyszedő urnában, rajta van a város 
apraja-nagyja. Örül a lélek az alkotás erejében, 
járók, kelők vígságában. Büszkén lépked a cívis 
rajta, a kis mándli büszkeségével. 

Államvaspálya vashídja int a távolból a kolle-
gára, közös diadala forgalomnak, a technika hatal-
mának. Szentelt egyházszolga rebegi az istenáldást, 
fölszentelt ajkról száll az áldás, száll isten szel-
lemével, boldogító hatalmával. Állsz erősen, 
hatalmasan, dacolsz a víz romboló árjával, ember-
erő fékezi hatalmad, a közlekedés, közforgalom 
diadalára! 

Szeged szülővárosom értékes kincse, drága 
kincse uralmának, jövő haladásának, szép jövő-
jének. 

Futnak a délceg paripák, száguldanak rajta, 



kocsik hosszú sora, kerékpárok szaladása a híd 
édes terhe, napi jövedelme. Faburkolat simán 
nyúlik a padozaton, dübörög a kocsi rajta, terhét 
viszi kész örömmel. Szegény napszámos hátán 
a kapa, indul munkára, édes napi kenyér után, 
övéi szeretete erőt nyújt küzdésre, édes napi ke-
nyér szerzésére. Hitves követi az útban, a család-
főt kíséri, gyermeksereg otthon várja, szép csen-
desen napi élelmét. Hitestárs hü kisérő, öröm, 
bánatban, élettárs, hü társ az élet bajaiban. 

Száguld amott a gentri-kocsi, livrés inas 
büszkesége, röpíti urát, gazdáját édes övéihez. 
Megyek én is lassan-lassan, fáradt elmém pihe-
nésére, séta a szellem pihenője, a jó kedv teremtője! 

Uj-Szegeden üde már a levegő, tüdő tágul, 
gondolat erősbül, tetterő edzül. 

Aranyos női szívek súgnak, búgnak, a jövő 
boldogságról dalolnak, hit boldogítja a szível, re-
mény a jövő életet. 

Közlekedés nagy ereje, vashíd századokig 
hirdesd a haladás szellemét városnép javára. 

Láncszem összekötő kapcsa légy mindig a ha-
zaszeretetnek, a polgárok jólétének, magyar ember 
jövőjének. Égő lámpád szerencse csillaga légyen 
váios örömének, boldogságának, állandó vashíd 
közlekedési hatalmának. Szerény sétáló hódolj 
tisztelettel a civilizáció haladásának, erőhatal-
mának ! 
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Pirkadó hajnal fényt vet gondolatomra; kora 
regg az élet hajnala, életmunka buzgalma, munka-

e rő hatalma. 
Állandó közúti híd lebegjen fölötted a jósá-

gos ég szelleme város boldogságának, jövő éle-
tének biztosítására! 
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A községi bíróság. 

Húsz forint nem nagy érték, szegény ember 
öröme. Vagyonérték idomul társadalmi ember fel-
fogásához. Húsz forint csekély pénz, követelés 
életöröm szerzésére, magyar emberek ezrei ván-
dorolnak érte készen. Szegénység, gazdagság ellen-
tétes fogalom a köznapi élet fogalmában. Vagyon-
talan ember húsz forintban értéket talál, becses 
érték előtte, gazdagnak semmi, értéktelen községi 
bíróság itéletszava. 

Hozzád fordulok húsz forint, te csekély erő 
szegény emberek vagyonértékében, rólnd írok, 
pingálok, rajzolok életviszonyt, vagyonértéket. 

Embersokaság tódul községi bíróhoz, várva 
várja a marasztaló szó kimondását. Gatyás paraszt, 
kézimunkás, kisiparos, csekély tőkéjű magánzó 
ácsorog a szoba előtt, kézbesítési ívét tartva 
kezében. 

Mi a panasza — szól a bíró! Ez az ember 
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20 frtnyi kölcsönpénzemmel tartozik, fizetni nem 
akar. Alperes vállát vonja, de bizon tartozom én, 
csak időt kérek. Idő községi perben rövid, rövid 
a mai kor életében, mai kor emberei rövid ideig 
élnek, mint a községi bíróság marasztaló Ítélete. 

Nyolc nap végrehajtás terhe mellett fizetszy 

hangzik a végzetes szó, felperes életöröme, alpe-
res szomorú bánata. Csekély vagyon odaítélve 
igaz fél jogos kívánalmának, hány szegény gyer-
mek siránkozik odahaza a nyomor időleges gond-
üzésének! 

Nyomor, inség húsz forinttal egyelőre ki 
van békülve, elfogytával szánakozón tekint a jövő 
sötétére. A jövő sötét, világzsení előtt nem, tehet-
sége fénye bevilágítja a sötét jelent Világzseni 
forgatja a világot, igaz nem értik, női finom 
érzék, nő nemes kedélyvilága érti embercivilizáció 
fényes győzelmére. Embertársadalom köznapi, lát-
köre nincs, lángszellem széles látkörét nem látja,, 
okos eszével nem láthatja. Lángésznek irigye 
sok, letiporni igyekeznek, védelmére kel a nő,, 
világforgató nemes, hódító erejében! 

Aktahalmaz hever az asztalon, tizenkét 
krajcáros billeg fityeg rajta. Kis stempli szegény 
ember vagyonértékére, kis igazság fényes győzel-
mére. Kis igazság nagy erőt rejt, csekély vagyon-
értékének biztosítását, bíró Ítéletével vagyont biz-
tosít időleges nyomor enyhítésére. Nyomor légy 



távol, távozzál író köréből, író, költő rendsze-
rint szegény, szellemfensőbbség fénylő gazdagsá-
gában ! 

Kor buta érteni világszellem igaz felfogását, 
társadalom köznapi világszellem megértéséhez. 
Isten erőt nyújt világtalentum küzdelméhez, vég-
zet uralma gondozza az isteni szikra erejét. Nem 
veszett el még világzseni nyomtalanul, isten segélye 
iámereje földi nemes küzdelmének. Teremtő ereje 
földi és mennyei, a végzet hatalmával uralja 
•a földtekét. 

Naplók egész sora, mutató s egyéb könyvek 
halmaza hever a szegény vagyont osztogató biró 
asztalán. Fizessen 12 frtot 8 nap alatt — hang-
zik a bíró pártatlan ajkáról! Alperes nagyot sóhajt, 
a bíró igaz szó kimondásában. Igaz szó kimon-
dását mai kor nem szereli, képmutatás, érdek, 
önzés korunk jelszava! Beteg a kor, telve nya-
valával, fájó betegséggel telve, szebb jövő jövend 
nemsokára édes magyar liazám igaz boldogsá-
gára! Szeretlek hazám meleg érzelemmel, imád-
lak szép Magyarország gyermeki szeretettel. Hazát 
melegen szeretni isten után első, hazáért melegen 
érezni, szív igaz vonzalmának földi boldogító 
benső gyönyöre. E gyönyör érzelmétől magasz-
tosul hazafiúi szív, igaz magyar ember érzelmé-
vel, magyar szív nemes erejével! 

Király szíve magyar érzés, telve melegséggel, 



magyar ember hódoló őszinte érzelme királyi felség-
hűségében. Nemzet, király egy, szeretet vonzalmá-
ban egybeforr, törhetlena szeretet, egymás dicsőíté-
sében ! Király, felséges uralkodó szereti melegem 
nemzetét, magyar nemzet hűséges érzelemmel rajong 
koronás fejedelmeért. Okul multak sajnos esemé-
nyén, érett észszel haladás terére lép, utópiák utáu 
nem sóvárog, tart igen bölcsen Deák nemzelbol-
dogító szellemével. Nagy szellem leng közöttünk^ 
boldogító nemes fényed áraszszon dicssugárt nem-
zetemre. Magyar benned találta igaz őszinte em-
berét, édes jó hazám észszerű királyi haladását.. 
Kit isten világszellemmel áld meg, lássa a biztos-
jövőt, ne tévelegjen a sötétben, jó igaz magyar 
fájó érzelmére. Benned bízunk világszellem, ma-
gyarság nagy apostola, kiegyezés nagy mestere,, 
szép Magyarország felejthetlen nagy alakja. Sokan 
nem látnak téged igaz, magyar érzelmed boldo-
gító vonzalmában, látlak melegen, üdvözöllek én 
a magyar kiegyezés boldogító megteremtésében!" 
Helyes politikai alap, nemzetre szép jövőt hozó,, 
virul hazám benned, világmíveltség, szellemélet 
élénk fejlődésére. 

Anyagélet nem viiúl húsz forint értékében, 
anyagélet szellemvilágában éled, terjed és győz. 

Győz szellem anyag erejére, szellemvilág 
fényt hints nemzetboldogságra, az én szeretett 
jó magyar hazám boldog életére. Boldog élet 



földi üdv, Magyarország boldog élete minden igaz 
magyar napi ima-fohásza! 

Csekély vagyonérték elhagylak az örök igaz 
eszme fénylő diadalára. Tetterőm nem hanyatlik, 
holnap írok ujat, édes jó városom a te igaz 
földi boldogulásodra!! . . . 



A vaskereskedés. 

Ezernyolcszázhuszonnégy év óta állsz fönn 
helyi s vidéki közforgalom erejében. Régi idők, 
szép emlékek. Üzletalapítás régi, szolid, tisztes 
kezelésre mutat, üzletliitel tekintély alapja, keres-
kedelem rohamos virágzása. Vas az életed, Mayer 
Ferdinánd a neved. R.égi cég Krebsz Mihály ne-
vén volt, üzlettárs levél 1847-ben, szép rokon 
családom társadalmi tekintélyére. Széchenyi-téren, 
a Zsótér-házban terjeszkedik nagy teleped, vas-
árúk nagy tárháza, benne tárgyak ezrei, próza-
költő eszméivel határos. Szép üzlet vagy, kiterjedt 
köröd, virágzó és hatalmas, vérrokon nagy csa-
ládot táplálsz, nevelsz, ellátsz belőle, város elegáns 
társadalmának emelésére! 

Nem vagy gentri igaz, finom társalgás, tár-
sadalmi elegancia rejlik benned, családfő szor-
galma vetekszik városíró napi erényével! 

Rajzollak szépen, kedvesen, igaz hűen, szép 
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rokon, jó rokon. Irótollam hegyére vesz, lepingál 
szépen, tárgyisan. Üzletirodádba nyitok, fegyverek 
csoportja lóg a falon, lánkászter, lefeaúcliée fegy-
verek, revolverek, pisztolyok, kardok halmaza 
kápráztatja szemem, figyelő ész kell, megfigyelő 
talentum igazán, lángelme lát benned sokat, író-
toll hatalmára. 

Vas az elemed, szorgalmad vele jár, vasat 
árulsz naphosszant családjövő biztosítására. Jó 
családfő vagy, lelkes jó rokon, édes apa öröme-
teljes a jó gyermekek boldogságában! 

Idővasfogával viaskodik életed, mint az író, 
költő ércszobra, szolid eljárásod, jó lelkiismere-
ted üzletbiteled hatalma. Kirakatod fényes, sétáló 
szeme rá tekint, díszmüárúk serege csínnal ki-
állítva díszeleg. Szereted a dísz érzetét, uralom 
hatását, derék kereskedő, jó rokon szerető csa-
ládod társadalmi hatalmát. Sárgaréz, horganylemez^ 
ólom, ón és vörösréz kapós nálad, árát leszáll í-
tád, ajtózárak, ajtó és ablakpántok Gráczból özön-
lenek hozzád. Vevő szeret, rokon én is szeretlek,, 
igaz érzelemmel, tisztelő szeretettel! 

Híres ember vagy, menyegzőm nálad valav 

fényes termed imponált a vígságos, lakodalmas 
népnek. Szép tósztot mondék, villogó női szemek 
könybe lábbadtak, író-költő ural szívet, érzelmet,, 
hat, gyújt és elragad. Lám kedves rokon, sose-
hiited volna, hogy én téged könyvben leírjalak,. 
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nősülésem igaz eredménye könyvem, alkotásom 
szépségét drága nőmnek köszönhetem. Szív, ész 
egyesül hivatott író lényében, alkotás tetterejét 
fokozza, nőerő, a csodás, bűvös, legyőzlietlen 
édes erő. író, nő szívében találja kedélyvilága 
melegét, emelkedése emeltyűjét. Lángész mindig 
szeret melegen, igazán, ismeri az élet viszonyait, 
nőt, férfit egyaránt. Pedig a zseniről tartják, hogy 
nem emberismerő, ismer minden embert, minden 
lényt életviszonyokkal. 

Nagy kereskedés! figyelő eszem veled fog-
lalkozik, benned sokat, szépet és hasznost láthat. 
Élvezet látásod, üzlet szépségét földi gyönyör-
vágy követi. Keveset vásárlók nálad, mégis sze-
retsz engem, én is szeretlek téged, rokon érzelem 
meleg szeretetével! 

Vevők szép száma tipeg-topog az üzletben, 
kapa, kasza eladásra készen mutatva. Alkú foly, 
vevő, eladó nyelve pereg, ki-ki garasára ügyel, 
látom mégis ügyes ember vagy, szabott ár meg-
tartva vevő készpénzében. 

Üzletedben végig sétálok, kényelmi és ház-
tartási cikkeiden szétnézek, konyhafelszerelésed 
meglepő, magyar jó gazdasszony kiváló erényével. 
Dús választék s jutányos árról beszélsz, figyelmes, 
pontos szolgálat jelentésedben ajánlva, bár miként 
beszélsz az árról, ügyes kereskedő jó hasznot lát 
benne, üzletélet örömére, kereskedelem forgalmára. 

25 



író, költő ellentéte vagy, életcélod anyag, 
pénz, szereted ezt a kedves matériát, kereskedők 
milliói hő vágyára. Szemüveggel nézed a világ 
forgását, nagyító üveg nem láthatja azt, lángszel-
lem nézi át a világot, nemzet, haza dicsőségére! 

Beszélsz könnyebbülő közlekedésről, olcsó 
postai vitelbérről, ez ám üzleted életeleme, keres-
kedésed virágzó ereje. Tárgy nem felel meg vevő 
kívánságának, kész vagy azt rögtön vissza vermi, 
elegáns kereskedő vagy, vagyonértékének személyi 
tisztelője. Bitkán fordul elő ez eset, jó árúk mi-
nősége tetszésre talál, megrendelő elégedett, nyu-
godt, árúnyerés birtokában. Számos az összeköt-
tetésed, külföld városaival, gyáraival levelezel, jó 
hiteled, szorgalmad ismert világpiac előnyére! 

Vaskályhák tára vagy, takarék tűzhelyek, üst 
és sütővel nálad nagy számban kaphatók, meleg-
érzés terjesztő, jó háztartás ébrentartó. Menyasz-
szony szeret téged, eljár szeretettel üzletedbe, vá-
sárol konyliaedényt jövő boldogsága elérésére. 

Mamák, papák forognak, topognak nálad, 
lányjövő biztosítására. Sok szép frigy áld téged, 
földi igaz öröm érzetével, egyes családok boldog-
ságára repes a te üzleti jó szíved. Kőszén, 
coaks-kemence, üzleted kapós tárgya, fűt belé a 
jó feleség, férjuram földi boldogságára. Tél hideg 
fagya, kemence melegénél oszlik, feleség puha 
kacsója, háztartás fáradalmában serénykedik. 



Mégis látom, fiatal pároknak vagy te jó ba-
;rátja, gondozója, házi szükségletük ellátója. Sok 
iiigyed van, látszik, kiváló kereskedő vagy, ellen-
séggel bátran birkózol, köztisztelet, elismerés, ke-
resettség a te érdemed. Közpálya embere nem 
vagy, közélet kimagasló alakja nem vagy, mégis 
hasonlítasz kimagasló ember sorsához, a közelis-
merés, köztisztelet, nagyrabecsülés egyénbírás jeles 
tulajdonához. Ne gondolj ellenséggel, ellenségben, 
tekintély dominálásában hajlás van, igaz, hogy 
matéria embere mint te, tekintélylyel hódít, szel-
iemembere, ész csillogó erejével világot győz. 
Mégis külömbscg van köztünk, bár mindketten jó 
rokonok vagyunk, ész, matéria észszerű találko-
zása : eredményez kiváló sikereket, nemzetdicsö-
séget, fényt és ragyogást mindenben. Te is ra-
gyogsz az én kitűnő vérrokonságom fényében, világ-
irót szeretik rokonai, családod jó hozzám, szeret me-
legen igazán! Én boldog vagyok mindég s az valék 

.mindenkor, világszellem jól érzi magát mindig, köz-
mapi emberek mellett. Szellemével irányt ad. látköré-
vel alkot, szépet, jót, nemeset, lángész erejét te 
nem láthatod, mert csak okos embernek születtél! 

Fegyvereid nagy száma díszt kölcsönöz üz-
letednek, kacsákra, vadgalambra szoktál lövöl-
dözni. Én Afrika sivatagján a strucmadárt is le 
tudnám lőni, a jól célzás szemügyeletével, rend-
drivüli figyelem erejével. 



Van egy kis revolverem, telegramkarói 
10—16 lépésről célba veszek, talál tíz lövésben 
négyszer, vagy tán ötször, jó lövő dicsőségére,, 
prózaköltő elismerésére. 

Szeretnek a víg vadászok, bleiberger é s 
vilachi sörétek árulója vagy, gyilkos árúd ked-
vence, vadásztársaság földi szórakozó örömének.. 

Hány kényelem embere áld árúd jóságában, 
tüzkaparóval éleszti az alvó tüzet. Meleget, forró 
meleget szerzesz vevőid nagy számának, csinos,, 
elegáns kályhák tovább adásával. 

Bögrék rengeteg száma, bogrács, pecsenye-
sütő, tejeslábos, főzőedény, kávésbögre, kávé-
levescsésze, zománcolt korsó, mosdószekrény-
edény, leves-szürő, kávépörkölő s ki tudná elso-
rolni árúd gazdag tárházának közforgalmi értékét,, 
kozzád való rokoni szeretetem igaz érzelmét. 

Sótartót is árulsz, konyha értékes szere, az 
élet sótartóját még sem ízlelheted. Csak lángész: 
ízleli az élet savát, látva, szemléli sok ember 
kínos baját. A lángelme okos, tudva lát, okos? 
ember boldog, mert semmit se lát. Boldog a zseni r 

mert mindenkit lát, élet teljes ismerése kedély-
nyugalmat ád. Okos ember boldogtalan, láng-
ész soha, életismeret kibékít világgal, emberrel,, 
mindennel! 

Cin, acél, pakfong, alpaca, china-ezüst tár-
gyak halmaza hever a boltban, vevő vásárlására 



ítészen, cukorfogó is ott díszlik földi édesség igaz 
érzelmével. Édesség az élet, jól fogva föl igen 
kedves, édes, kedves rokon te vagy az édes 
cukorfogó, elárusító! 

Fénylik a tejescsésze brittánia-ezüstből, jó 
élet elemét szolgáltatja, tej az élet legfőbb eleme, 
mindennapi ember szerető kedvence. 

Gyertyatartók egész tára, alpaca, cbina-ezüst 
csillámlik rajta. Világ fénye benne ragyog, édes 
jó magyar hazám földi üdvére! 

Gyümölcskosár, pohártálca, cínezett sodrony-
kosár, ételhordó fatálca, vas és egyéb árúid szép 
száma figyelő eszem élénk anyaga, költő tollam hü 
leírása. Nem írlak le, idegem, szemem már fáradt, 
beleíaradt a szemlélet sokaságába, jó kereskedő én 
m á r téged elhagylak, a jó rokoni érzelem meleg 
szeretetével, a viszontlátás igaz érzetével. 

Fejlődés, haladás légy velünk, magyarok jó 
istene őrködjél mindég e hazán! . . . 

Hengerelt-, lapos-, abroncsvas, széles karika-
vas nehéz súlyai ntliezülnek a padozatra, vevő 
közszükségletére várva. Sodronyszegek számos 
faja lepi el a szép állványt, eladásra tetszeleg, 

j ó vevő kívánalmának. 
Kocsikenőcs is üzleted kapós tárgya, kend 

vele a nemzeti fejlett kereskedelem rohanó kocsi-
kerekét a város boldog jövőjére, szeretett magyar 
¿hazám büszkeségére! 



Fárad már Figyelő eszem, a tárgyak sokasá -
gától káprázik szemem, pedig a győri iszkába 
hajóslegény kedvenc tárgya! 

Gamósszeg, párkánykampó, padszeg, bútor-
szegek ezrei versenyképes tárgyak, vevők serege 
lepi el a boltot — a jó kinálatra. 

Nagy üzlet, szép üzlet, generális benne sógor,, 
fáradhatlan buzgalma, a jelentékeny forgalom biz-
tosítéka. 

Amott tűnik szemembe a hordórács-fejező-
szeg, a ki tudná még mi, vasban van a te erőd... 
vas az életed, vas a szorgalmad édes övéid hol--
dogítására! 

Fárad elmém, tollam lankad, gondolatom 
halvány, tetterőm csekély az írás hatalmában, el-
hagylak nagy matéria — a közforgalom szép 
jövőjére! . . . Virágzó kereskedelem népek üdve. 
fejlett ipar államok biztos fejlődése! 



i magy. kir. só hivatal. 

Fűszere vagy az életkek, sava az ételnek. 
Étel tartja fönn az életet, ember drága kincsét. 
Kincses bánya vagy te, sok ember kedvencze, 
ízed kellemes, nélkülözhetlen. 

Tisza Lajos-körúton díszeleg széképületed. 
Saját házadban árulod sódat. A házi kosztnál 
nincs jobb, nincs édesebb! 

Az állam vasúton szállít savat. Marosujvár 
a nagy telep. A gőz innen röpíti a savat a sze-
gedi nagy raktárba. Milliókra rúg a métermázsa, 
a hivatal ereje, állam jövedelme, benne rejlik a 
jó miniszter elismerése. 

Kiterjedésed, területed: Bács-Bodrog, Csanád, 
Torontál, Csongrádmegye. Pontos, jó szolgálat 
munkásságod erénye, az állam egyik anyagi ereje, 
jólét emelése, kormány dicsérete. 

Helyben kicsiben nyaldossák savad, vidéken 
nagyban, tízezer k i ' : c áaimban. Fogyasztás elég, 
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savad jó íze messze terjed, jó ételedtől erősbül 
magyar nemzet, elevenül érzet, gondolat. Kopla-
lás ideát nem terem, telt gyomor jó kedvet éb-
reszt. Lám mily fontos tényezője vagy az élei-
nek, emberlétnek, családnak, örömnek! 

Épületed erőt jelent, a magyarfaj egészségé-
nek nagy eszméjét! Satnyult ember nem az élet, 
életember a magyar ész. Magyar ész neked so-
kat köszönhet, egészség fényes győzelmére! 

Szállítod a sót gyorsan, megvételre, árulásra. 
Hatalmad ellátja Pancsovát, Ó-Gradiskát, Zupanje 
és Ó-Moldovát, jó sóval, még jobb szóval. ízed 
nemcsak helybeli, hanem vidéki is. Ízlelnek 
messzeföldön, jobbról, balról, mert igen jó vagy. 
Élet sava a legjobb Ízleltető, benne a jólérzés 
kellemeztető. Az élet savát ízlelni boldogító, ne-
mesen élvezni üdvözítő ! 

Stempli tárháza vagy te is. Rád tukmálták 
árulását. Miniszteri parancs bélyegárudárt; rendelt 
nálad, stemplit árusítani nagyban. Szórod a bé-
lyeget távol vidékre, húsz adó- és két fővámhi-
vatalra. Szolgálatod az államra szép haszon, 
fizetésed bokros, funkciód mellett nem sok. 

Váltóürlapokat is árulsz, bár zsiród nincs 
rajta, sokan keresik a vekszlit pénzecske nyeré-
sére. Rontják a váltóürlapot, te pedig azt becse • 
réled, az érték kiegyenlítve, szorult ember drága 
örömére. Sótárnok, ellenőr, mázsatiszt sürög, 



mozog, munkál közre, a haza üdvére. A mázsa-
tiszt gondosan ügyel reá, hogy az eladott só 
-értéke megfeleljen a bevett pénznek. 

Királyi jelleged nem régi, még korai. A kincs-
tár a cs. kir. szab. osztrák-kereskedelmi és ipar-
hitelintézettől 1870-ik év febr. 28-án vette vissza 
a sóárulást, a szerződés lejártával. 

Lejárt az órám az írásra, ízleld nyelvecském 
-a savat. 



A szegedi m. kir. cseudőrkerületi 
parancsnokság. 

Csend, rend, közbiztonság nemes hivatásod, 
személy- vagyonjogok biztonsága. Katonailag szer-
vezve hatalmi erőd, béke nyugalmának fenntar-
tására. Csendőrkerületed 2-ik számmal jelölve, 
őrködik a nagy terület nyugalmán, élet, vagyon 
védve általad közjólét emelésére. Nemes intézmé-
nyed erejében boldog Szeged nagy vidéke, me-
gyékre terjed hatásköröd jogbátorság fönntartá-
sára ! 

Intézményed hatalma 1881. év óta áll fönn 
a hazában, retteg üldöző erődtől, szigorúságod 
teljében bün, vétség követő. Irtod a gyomot tel-
jes erővel, emberiség jótevője vagy, személy, 
vagyonjogok hű őre, az igazság buzgó keresője. 

Katonai fegyelmed szigora sikert arat, rosz 
emberek félnek üldöző hatalmadtól. Haza, ország 
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biztonsága intézményed fénylő ereje, jó csendőr 
a haza hű szolgája, csend, rend, közbiztonság 
egyik fő támasza! 

Bács Bodrog-, Csanád-, Csongrád-, Krassó-, 
Szörény-, Temes- és Torontálmegye hatásköröd 
alá esik, nagy megyék ura vagy hatalmi erőddel. 
Ppszták rettegett embere, acélzöld kakastollad 
távolban már félelmet kelt, bűnös ember kerül 
téged, lelkiismerete kínzó szégyenével. Haza köz-
biztonsága intézményed alkotásával igen javult, 
nincs már szükség kir. biztosságra, Ráday gróf 
uralmára ! 

Legénységed létszáma 1900 főben, fegyelem 
szigorában nagy területnek őre. Kropatschek-féle 
nyolclövetü karabélyod biztosan hord 1400 lépésre, 
futó betyár, rögzött zsivány üldözésére. Csendőr-
legény pantallonja, sötét posztó piros paszománttal, 
aczélzöld zubonynyal és testhez illő dolmánynyaű 
Piros hajtókád szembe tűnik piros zsinórzatával, 
vadászföveged büszkén hajlik acélzöld kakastol-
Iával. 

Járőrtáskád fékező erőd hatalma: kézbilincs: 
összefüggő lánccal, fogoly düh fékezője, ros& 
szenvedély kitörésének megelőzője. Kard, szuro-
nyod erejétől reszket a gonosz, rabló, tolvaj, 
csendháborító, rosz hajlam jóra fordul imponáló 
külsőd erejében. Éberséged, bátorságod bün ül • 
dözője, igazjogok védelme a csendőrség életeleme. 



Légy éber ezentúl is, vidék, megyék nyugal-
mára, személy- vagyonbátorság dicséretes fenn-
tartására. 

Nagy kerületed csendes nyugalmától intéz-
ményed szelleme közelismerést arat, a jók imája, 
békés polgárok, lakók elismerő szava, sikeres 
működésedtől bizonyára cl nem marad. 

Nemes intézményed hatalmi ereje tegye bol-
doggá a kerületet, csend, nyugalom, közbiztonság 
humánus eszméi vezéreljenek a fáradalom terén. 

Állam élet nyugalma nemzetfejlődésre elenged-
hetlen követelmény, csendőrségi intézmény sokat 
vár tőled a jövő! 

Jövő élet biztonsága kezedbe lerakva, mun-
kálj közre a jóra, a haza üdvére, boldogságára. 
Intézményed nemes erejétől boldog lesz a haza, 
nemzetnyugalmában virul boldogan a magyar. 

Nemzetszellem szálljon rád jogbátorság dia-
dalában, igazság aranyszava legyen zászlód jel-
szava. 

Magyar áldani fog terhes pályád vitelében, 
jó emberek, hazafiak dicshymnust zengenek nyu-
galmat, jogot fenntartó tetted sikerében ! . . . 

i 

)! 



A liszt-gyár. 

Napi édes kenyér tárháza, ember milliók 
napi hő vágya. Napi kenyér életelem, életjövő; 
család gyermekeinek, a kor serdülő emberanya-
gának, az aranyos kicsinyek napi imája. Család-
fönntartó napi kenyérért fárad, izzad, fárad a 
megélhetésért, törli homlokát a napi munka fára-
dalmában, édes övéi boldogításában. Legerősebb,, 
legnemesebb érzelem a gyermekszeretet, vérnek 
a vér szeretete, gyermek csak szülék igazi sze-
retetében lehet boldog, szivére nemes és büszke. 

Áldva légy szülei szeretet gyermek forró 
szerelmében, gyermek légy földi boldog szüleid 
boldogító vonzalmában. E kölcsönös szeretet fé-
nyétől csillog a világ, tenyész humanizmus, világ-
szeretet. 

Égbe meredező kéményed füstfellege távolról 
látszik, hirdeti a napi munka lankadatlan erejét,, 
napi édes kenyér közös szeretetét. 
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Fenyő-utca, Bánom-kert és Erzsébet-rakpart 
határol, Ligeti) Sámuel tulajdonában, jó gyár, ter-
jedt gyár lepingállak író-öröm vonzalmában. író-
nak szép materiát nyujtsz, figyelésre méltót, köz-
vetlen szemlélet anyaga vagy gyár-ipar haladására. 
Épültél 1881-ben Szeged közforgalmára, város 
•előnyére, emelkedett gyár-ipar haladás biztosítá-
-sára. 

Egész Magyarország, Cseli, Morvaország, 
Felső-, Alsó-Ausztria, Bosznia, Német-, Francia-
ország, sőt Anglia, Hollandia, Brázilia vesz tőled 
-árút, világforgalom a te földi büszkeséged, anyagi 
gyönyöröd, világpiac hatalmi vágyad. Forgalmi 
erőd becsvágyában lángszelleinliez hasonlítasz, 
mely csodás gondolatával bejárja a földtekét. 

Én csak téged járlak be, izzadt homlokom, 
fáradt tagom erejével, látni mindent, szemlélni, 
•észlelni, figyelni sokat, gyár tömkelegében, liszt-
por fehérségében. Szemlém közben fehér levék, 
-ártatlanság mezébe burkolva, lisztes ruhám fénye-
sen hirdeti buzgó igyekezetem szűnni nem tudó 
erejét. Igaz, a munka terhes, a megfigyelés fá-
radsággal jár, a város jövőjeért fáradni nemes 
kötelesség, szülő föld iránt törhetlen hűség! 

Érdem-érmed van, gyártmány jóságára, ki-
váló termény elismerésére. Tágas udvaron kőszén 
feketélik, nagy hőség anyaga, fűtőházba kerülsz 
izzó hőség fejlesztésre. Fekete vagy külszinre, 



rgözben fehérré válsz, gőzmedencéböl hajtod a 
gőzkazánt Cornwall-féle találmányban. Gőzkazán 
tetején szabályozó, regulázza a fesz erejét, okos 
fő szív érzelmének regulátora. Jó lágy Tisza vize 
(l3/* átmoszférára melegítenek, fejlődik benned a 
gőz, a nagy erő, mint zseniben az értelmi magas 
erő. Forog a gomb a gőzkazán tetején, sebesen 
forog körbe, olyan mint a nők észjárása a világ-
egyetemben. 

Kolmann-féle gőzgép ugyancsak dolgozik, 
négyszázötven lóerejével a dugattyúrúd ide-oda 
•erősen munkálkodik. 

Ötvenszer fordul percenkint a gép kör-gombja, 
mint a szellem futó, olykor elragadó gondolata. 
Nagy dugattyúrúd mozgásba hozod a lendítő ke-
reket, gyorsan dübörög a körülövedző kötél se-
gélyével, dübörög, búg a munka hatalmában, 
gyáripar kiváló jóságában. 

Gépész mutat, oktat, szemligyelésem éber, 
akaratom erős, kitartásom buzgó. Ne hagyj ei 
törekvés munkám fáradalmában, meg lesz a di-
csőség a jövő hatalmában. Zúdulj ellenem kaján 
irigység serege, teltvágyom, eszem diadalmasko-
dik fölötted. Óriási küzdés vala életem folyása, 
titáni erővel küzdék titkos erőkkel szemben, tit-
kos erő velem szemben nincs, lángész mindent 
lát, ural helyzetet, törpe erőt, gyönge félszegsé-
get! Küzdés óriási, lelki erö, húzgálom kell hozzá, 



bár a kór silány, bátran megbirkózom vele. Nagy 
elmék végzete félreismertetni, nők ismerik a láng-
észt, sokszor keveset törődnek vele. Zseni látja 
a nőket alkotó erejükben, leborul is előttük a 
szellem erejével. Gőzhenger kétféle: magas és ala-
csony nyomású, a lángész és okos ember közötti 
különbözet, okos ember köznapi fáradt gőzzel 
dolgozik, lángelme ereded, magas nyomású gőzzel 
munkálkodik nemzet javára, dicsőségére, ragyogó-
fényére ! 

Gyárszolga olajozza a kereket, gyors for-
gásra, kopás akadályozására anyagot nyújt; gép-
nek olaj friss erő, sírna erő haladásában, mint a 
tanulás, ismeretszerzés az elme csiszolásában. 
Csiszolódjál elme a tanulásban, jó magyar hazám 
boldogságában. Hazát, a ki szereti, érte fáradni,, 
tenni kész mindig. Pince légszivattyúja a gép 
ellennyomásának csökkentése, ellenpolitika ész-
szerű mérséklése. 

Örlőkövek egész sora, zúg, búg a víg munka 
örömében. Szép tiszta liszt az eredményed, édes-, 
napi kenyér élet elemed. Órlőkő dörzsöli a búzát,, 
dolgozik erővel, őrlő-vashengerek egész sora 
gyomrozza a búzát magában. Forog a kerék,, 
gyors forgásában dübörög, pokoli zajában hirdeti 
a napi élet világát. Napi világ vagy te édes min-
dennapi kenyér, éhség, nyomor kergető, inség 
üldöző. Benned éled család, jövő alapja vagy,, 



még a Miatyánk imádság is napi kenyérről 
beszél. 

Henger félig töri össze a búzát, gyorsan 
suhan át az elávátorba, innen a vashengereken 
át az őrlőkőbe, s válik belőle finom liszt, gyár-
rnunkás lelki örömére. Liszt nem tűri a poros 
anyagot, a búzát a portól tisztítják, a bükköny-
től megszabadítják, két végét lekoptatják, mor-
zsolva, törve, zúzva lesz — előáll a dara, korpa, 
a szortírozó gépen a jó liszt. Főtengely hajtásá-
ban morogva dübörög, felöntő helyiség szembe 
tűnik, a hang halványában munka repül, szíj 
gyors perdülése biztosítja a sikert. Zsákokat szál-
lítja a szánkó, föl-alá húzza, mélység, magasság 
váltja egymást, daratisztító teremben óriási zaj 
ballik. Húsz féle liszt kerül ki belőled nagy 
munka erejében. 

Daratisztító és osztályozó gép ide-oda mo-
zog, alján finom liszt permetezik gyártulajdonos 
("»römére, üzlet fő büszkeségére. Gépszíj szorítja 
a kis kereket, vashengerből hullik a liszt, a napi 
kenyér drága anyaga, milliók, egész világ fő 
vágya, buzgó napi imája, a szegény ember egye-
düli földi óhaja! 

Amott a ILztszortirozó terem egymás melleit 
fekvő ágyszerü alakkal, munkában, dologban fá-
radva, dolgozik jó kedvvel a jó siker reményé-
ben. A tarár ugyancsak tisztítja a búzát, mint a 
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fogház a bűnös ember lelkét. Forog körben a 
gép, forgó szíj siklik rajta, búza salakjától me-
nekül, tisztul gyorsan rosz elemétől. Hevernek a 
zsákok, lapulnak egymás mellett, tele finom liszt-
tel hirdetik a gyár-ipar győzelmét, gyár emelését. 
Közpiac anyaga vagy, jó kedves matéria, én is 
szeretlek téged terhes napi rnuukám pihenőjében. 
Jó cipó, pecsenyetál, boróka, nem rosz gusztus, 
étvágy emelő, munka éltető, jó egészség fönn-
tartó ! 

Termelésed hatszáz métermázsa, évi produk-
tum szép száma, élénk forgalom hivatásod, gyár-
ipar hatalmára. 

Asztalos, lakatos műhely fölszerelve, dolgo-
zik naphosszant, fárad benne a kéz a jövőre, a 
jó siker, eredmény reményére. 

Nem vagy lusta, éjjel is dolgozol, villany-
fény ragyogja be éjjeli munka tisztes becsületét. 
Dolgozzál jó gyár, én már elhagylak, fáradt ta-
gom nyugalomra vár, ég áldása szálljon reád a 
nemes munka fénylő hatalmában, virulj, dolgoz-
zál továbbra is e város szép jövőjére!! . . . 



A szegedvárosi polgárőrség. 

A negyvenes évek elején élted virágkorod. 
Letűntél évek után a létezés teréről; halottá lön 
intézményed, díszegyenruházatod! Romboló ár 
elsodrá Szeged, rommá vált szülő városom, édes 
otthonom. Királyszóra fölépült, legyen szóra sír-
jából föltámadt!! . . . 

Atyáskodó király, a földi jóság, eljőve kö-
zénk, látni, érezni szegény magyar nyomorát, 
Szeged népe siralmas pusztulását. Uj élet, üdvö-
zítő föltámadás követé a romokat. Uj életre éb-
rede a sír-rom! 

Uralkodó legmagasb látogatása, legkegyelme-
sebb leereszkedése a városi polgárőrséget 1883-
ban megteremté s a jóságos király, az atyáskodó 
szív nagy érzelme Szeged-város polgárait régi 
díszébe öltözteté! 

Szeged város fennhatósága alatt a mondott 
-évben alakult a polgárőrség Beck István városi 
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hivalalnok kapitányi vezérletében. A királylátás; 
fényes napjaiban a díszőrség aranynapjait élé, a 
105 várospolgár egyenruházatában a hazafiság 
föllángolt, a bevonulás ragyogó fényében a pol-
gárőrség ruházata, daliás magatartása, a n agyai 
lovagiasérzület szeretete, önérzet hatalma csillo-
gott ! 

A sötét megyszínposztó csákó, a város 
fehér ércből készült címerével, magyarnemzet! 
színű selyem pászománttal, nemzeti bolyli rózsá-
val, nemzeti vitézkötés zsinórzatával, az egymásra 
boruló fekete kakas tollfoi góval, a városszínű 
tollbokrétával szép látványt nyújtott. A városi 
gyalogőrség büszkén veté világos kék posztóból 
készült huszárkáját féloldalra, sötét kék zsinór-
zata, fehér makk alakéi érezgombjai galambkosa-
rakkal, világos kék nadrágja sötét kék zsinór-
zattal, fekete zergebőr csizmája ezüst sarkantyú-
val, a városi polgárőrség önérzetét emelé büszke-
magatartását fokozá! 

Kosaras acélkardja, nemzeti kardbojttal, vö-
rös bagaria szíj kardkötővel lábszárát verdesi, 
nemzeti zsinórú öve karcsú derekát szorítja. Fe-
kete lakkbörü patrontása kardja mellett lóg, dí-
szítve vitézi lánccal, hadi ékítménynyel, a város 
címerével. Ez vala a gyalogság ruházata. 

A városi lovasörség egyenruházaía az 18 Aü-iki 
mintára készült. A csákó a gyalogságéval azonos r 
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-¡csak a piros szín választja el amattól. A rövid 
dolmíny világos kék, sötét kék zsinórral, öt so-
ros fehér pityke gombbal. Fekete bárányprémes 
mente, piros posztó béléssel. Világos kék magyar 
nadrág, fekete zergebőr csizma ezüst sarkantyú-
val. Kard, patrontás, öv hasonló a gyalogságéval, 
piros bőrből való huszártarsoly, piros posztóval 
fedett előlapján nemzeti paszománttal, közepén a 
város érc-, a tiszteknél hímzett címerével. Fehér 
szarvasbőr keztyü, fekete nyakravaló; lószerszám 
katonai, izzasztó fehér posztóból nemzeti szegély-
zettei, sarkaiban a város érccímerével. 

Az őrség bandájában a trombitás jelentékeny 
szerepet játszik. Ruházatuk a fönti készülékben, 
vörös zsinórzattal díszítve, csákójuk vörös forgó-
val élénkül. Az orvos fekete csákóval, sötét kék 
atillával, ugyanily színű pantallóval fungál. 

Jeföntékenyen elüt a szeged-felsőtanyai lovas-
polgárőrség ruházata a városi gyalog és lovassá-
gétól. 1805-ik évi egyenruházat régi színeit viseli. 

Fekete báránybőrsüveg, világos kék csákó 
fityegő vei, nemzeti színű fonott zsinór vitézköté= 
sekkel, elől a város ércrímerével és fehér lószőr 
forgóval. Világos kék rövid dolmány, háromszoros 
fehér ércgombbal, sötét kék zsinórzattal s végre 
sarkantyús csizmával. 

A szeged-alsotanyai polgárőrségnek szintén 
külön egyenruházata van. Fekete báránybőr süvege 
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hivatalnok kapitányi vezérletében. A királykától 
fényes napjaiban a díszőrség aranynapjait élé, a 
105 várospolgár egyenruházatában a hazafiság ^ 
föllángolt, a bevonulás ragyogó fényében a pol-
gárőrség mházata, daliás magatartása, a n agyar 
lovagiasérzület szeretete, önérzet hatalma csillo-
gott ! 

A sötét megyszínposztó csákó, a város 
fehér ércből készült címerével, magyarnemzeti 
színű selyem pászománttal, nemzeti bolyh rózsá-
val, nemzeti vitézkötés zsinórzatával, az egymásra 
boruló fekete kakas tollfoi góval, a városszínű 
tollbokrétával szép látványt nyújtott. A városi 
gyalogőrség büszkén veté világos kék posztóból 
készült huszárkáját féloldalra, sötét kék zsinór -
zata, fehér makk alakú érczgombjai gaMmbkosa-
rakkal, világos kék nadrágja sötét kék zsinór-
zattal, fekete zergebőr csizmája ezüst sarkantyú-
val, a városi polgárőrség önérzetét emelé büs?ke-
magatartását fokozá! 

Kosaras acélkardja, nemzeti kardbojttal, vö-
rös bagaria szíj kardkötővel lábszárát verdesi, 4 
nemzeti zsinórú öve karcsú derekát szorítja. Fe-
kete lakkbörü patrontása kardja mellett lóg, dí-
szítve vitézi lánccal, hadi ékítménynyel, a város 
címerével. Ez vala a gyalogság ruházata. 

A városi lovasörség egyenruházata az 1840-iki-
mintára készült. A csákó a gyalogságéval azonosy 4 
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piros csákós fityegő vei, fekete lószőr forgóval... 
Sötét kék dolmány, nadrág világos kék zsinór-
zattal, a dolmány sárga gombokkal. Rojtos nyak-
kendő, aranyrojttal. Fehérbőr keztyű. Fegyverzet: 
lovassági acélkard, bagaria szíjjal. Nyeregszerszám: 
csíkos kantár, magyar fanyereg fekete báránybői 
nyeregbundával, piros posztó takaróval, nemzeií 
színű szegéssel. 

A régi polgárőrségi zászlóval rukkol ki az 
őrség ünnepélyre, a fénylő dísz emelésére! 

Az egyesület magasztos céljának egészben 
megfelel. Jótékony, hazafias ünnepélyekei rendez, 
vallásos ünnepek díszét emeli, a magyar nemzeli 
viseletet fenntartja, a lovagias érzületet fejleszti 
s minden hazafias célt támogat, segít, búzdít. 

Nemzeti miszsziót tölt be, s életrevalóságának 
az egylet szép jeleit tanúsította a múltban. Az 
1883-ki nevezetes újszegedi halászünnepélyt az 
egyesület kezdeményezte, hason értelemben járt 
el 1884-ben május hóban a királyhalmi szobor 
leleplezésekor. A minden évben tartatni szokott 
havi búcsún alsóvároson részt vesz, teljes dísz-
szel rukkol ki, emelve magyar érzületét, nemzeti, 
viseletét. Jótékony célra mulatságokat rendez, s 
nemes célokra humanizmussal áldoz. 

Polgárőrség légy éber, nemes célod sikeré-
ben, magyar szellem lengjen át mindig tősgyöke-
res erejével. így lesz hazám boldog, s z e r e n c s i 
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és nagy a kultúr-európai államok koncertjében, 
imponáló szellemi, nemzeti érzelmével a kis 
Magyarország igazi nagy országgá lesz, s Ián 
ma is az a haladás hatalmában, erőkifejtés nagy-
ságában! . . . 
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A király halmi szobor. 

Magyar király felséges érzelmével áldozott 
1883. évi okt. 16-án a népnevelés szent ügyé-
nek. A korona nagy szívében átszellemült a nép-
oktatás érzelme. Népnevelés nemzeti érzelme meg-
dicsőült a korona boldogító fényében. Korona 
ragyog magyar nemzet boldogságára, fénylő szel-
lemének ébrentartására! 

Királyi ajkról hangzék a buzdító szó nép-
nevelés lendületére, a fejletlen tanyai gyermekelme 
gondos nevelésére. Törhetlen hódolat a nagy 
Uralkodó iránt, jóságos szent érzelmében lendül 
a magyar népoktatás! 

Ásotthaíom még nem látád a korona fényét, 
jóságos szent érzelmét hazám iránt születésedtől 
szívedbe zárod. Fény ragyogását most már látod, 
a király boldogító szeretetét most már birod. 

Nép már boldog királyszereletben, ujjong 
örömében, földi érzelmében. Egybegyűlt öröm-



zajongás két érzelem, király", nemzet, haza felsé-
ges szeretete. 

Király, nemzet szeretete a haza boldogsága, 
király, nemzet benső megértése a haza tény világa! 

Ásotthalom iskola harangja kondul, a király-
látás szent érzelmétől hangja magasztosul. Harang -
szóban islen áldás, királylátásában nemzeti bol-
dogság. Messze távolban száguld a díszbandérium, 
villámgyorsan terjed a hír ajkról ajkra. Jön a 
király nagy hatalmával, fényes kísérettel népiskola 
látására. Egetiázó éljen a látás perce, boldogság 
könye c-illog a hü nép szemében. 

Legmagasabb kir. kegyért tanyainép nevében 
szónok hálát rebeg, felharsog az éljenzés a sze-
retet, a törhetlen hódolat érzelmében. Nép ujjong 
imádó érzelmében, magyar király felséges szere-
tetében. 

Tanyaiskolában előáll a kis tanonc, felség 
hallgatja hódító leereszkedéssel, talpraesett köszön-
tője éljenvihart arat, uralkodó szívében örömér-
zetet fakaszt. Király örül népe boldogságának, 
népoktatás haladásának, nép rajong hü érzelmé-
vel, alattvalói hűség, királyszeretetének boldog 
•érzelmében. Király, nemzet fönséges közérzelme, 
édes magyar hazám egyedüli földi üdve! 

Király kilép a tanteremből, tengernyi soka-
ság a rajongó üdvözlésben, ezrek hangja dörgi 
az éljent, örömrivalgással éljenzik a magyar királyt. 
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Termetes tanyásgazda lép a király elé, legmé-
lyebb hódolattal mond köszönetet a ritka kegyért 
Környék lakói a legfelsőbb látogatásban igen hol- ! 
dogok, szívből fakadt lelkes éljennel fogadják a 
királyszót. Kiráíyszó megengedé szónok esdő sza-
vára, hogy álló szent helye emlékoszloppal örö-
kítessék. 

Király leereszkedék tanyai hű népéhez, hü 
nép fölemelkedék a király nagy szívéhez. Nagy 
szív légy mindig a miénk, e szív boldogító lük-
tetését érezze a magyar haza, így lesz a ma-
gyar boldog, király szeretetében pedig áldásos. 

Pázsitos gyepen heverésznek a juhászok, fe- * 
szesen álló fekete mellény, hófehér ing, gatyában 
szorgoskodnak a bogrács körül. Szép termetű ju-
hász, nemzeti viseletével nem látott még királyt, 
ujjongó örömében a bográcscsal csinálja a mű-
vészi csavarítást. Király mosolyogja az alföldi 
juhászszakácsfogást, nép ezrei tomboló érzelem-
mel áldják a dicső magyar királyt! 

Felség távozik, nép üdvrivalgása követi, kalap,, 
kendő ezrei lengése, a tanyai nép áldás kívánata, * 
népegyetemének lángoló érzelme, messze, messze 
a távolban éltetik a királyt; reszket a levegő a 
tomboló érzelem nyilvánulásában, szív, gondolat, 
érzelem egyedül a tiéd, Magyarország dicső ki-
rálya, nép kegyes atyja, a földi jóság dicső képe! 

Kírályengedelem megadva szoborállításra, ez. 
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vala ám a tanyai népnek valódi boldogsága-
Boldog a tanyai nép a király szeretetében, bol-
dog a király a nép hü érzelmében. E kettő bol-
dogsága a haza szerelme, haza szerelme király, 
nemzet érzelme. Ez érzelem melegében osztozik 
az uralkodó család, a pragmatika szánkcio szent 
kötelékében az egész ország! 

Fölviradt az 1884. évi május 26-ika, szobor-
leleplezés nagy napja. Királylátás rövid félévre^ 
megteremtő a szobrot, Ferenc József magyarki-
rály dicső szobrát. Királyhalmi névvel tisztelve-
iskola, ásotthalmi név már örökre múlóban. Jó 
tanyai nép seregle ünnepi öltözékben, lelkendezve 
várá a nap emelő örömét. Cfyalogpolgárőrségr 

dalárda zászlókkal, gyalogezred zenekara kiséré a 
vitéz örömcsapatot, díszfogatok hosszú sora a város 
négyes fogatán vivé Tisza Lajost, a városalkotót.. 

Tanyai lakosok díszőrsége, a dé!ceg lovas-
bandérium festői látványt nyújtott, kora hajnal-
ban várt az érkező vendégekre. Városi lovas-
polgárőrség hozzá csatlakozék, emelvén a repü 'a 
fogatok hosszú sorát. 

Királybiztos szalutálva, riadó éljennel fogadva-
Örömérzet hullámzásban, királybiztos ünnepélyes 
fogadásában. Szoborünnepély isteni tisztelettel, ün-
nepi beszéd kíséretében. Mély áhítat száll a szí-
vekbe, az apostoli jó király szobra leleplezésében-

Lepel hull már a szoborról, katonai zenekar 



ti néphymnust harsogtatja; ezrek ajkai dicshymnust 
zengenek, tanyai leányok díszes babérkoszorút a 
szobor lábához helyeznek. Virágzáporhullás babér-
koszorú után rohan, dicső királyszobra fényéhez, 
hajlik a zöld ág szent fejéhez, a természet igaz 
szépségében. Szavalat hangzik, a kegyelt, szent-
háromság nevében, Ríván, Mátyás, Ferencz József 
királyok dicsőítésében! . . . 

Királyhalmi iskola nagy vagy, apostoli kéz 
•Áldása rajtad. Boldog vaay népnevelés király ha-
talmában, dicső pártfogó uralmában. Alapnevelés 
néz a szoborra, dicső szobor fényében él a nem-
zetkultura. Nemzet nem vesz el soha, népnevelé-
•sében mindig győztes, uralkodó jó atyánk végy 
kegyes szárnyaid alá bennünket. Magyar kultura, 
«népnevelés a világ végéig urald e szép hazát! 



A tűzoltóság. 

Szellem és tíiz rokon fogalom. Szellem, ész: 
tüze győz, hódít. Lángész világhatalom, kevés földi 
halandónak jut belőle. Mindkeltő láng, ég az al-
kotás, a rombolás erejében! 

A tüzőrség* 1879. okt. 1-én alakult Szeged» n? 
városi intézménynyel. Parancsnok, őrparancsnok^ 
csövezető, legénység a tűzoltóság értelmi ereje, a 
veszély keze. 

A magasság látkört ad, a város tornyának 
öreg harangja kong egyet. A toronyőr tüzet lát, a 
telefon szava jelt ad a laktanyának. Holá, Holá! szól 
tovább, gondolat közelve, a veszély perce ismerve. 

Tüz, tüz! hallik az utcán, rémes lárma, éles 
sikoly, szaladás a városházán. Vészharang kondul 
egyre, a veszély jelzésére, vagyon-élet megmen-
tésére. Riadó csengetyű a laktanya zavarója) alvó 
és ébren lévő legénység talpra állítója. Lovak föl -
szerszámozva éjjel, nappal, útra készen az udvar-



ban. Szerszámok összeszedve, a Valsar-féle moz-
donyszivattyú őrületes sebességgel rohan a vész 
helyére, a szerencsétlenség színhelyére. Vizet vúz 
magával oltásra, rögtöni segélyre, a veszély elhá-
rítására, a pusztulás meggátlására! Viharfáklya 
világít az éj sötétében, a gyors hajtás, vágtatás 
biztonságában. Kocsis ostorozására repül a kocsi, 
tűzoltók bátorsága a láng közelsége. Érkeznek már 
a veszély helyére, tüz rombolására, romboló erő 
kínos hatalmára. Kék csíkos ruha a fáklya vilá-
gánál látszik, a sárga rezes jelsíp, fekete, rezes 
bőrcsákó, a tűzoltó személyében a kocsiról gyor-
san ugrik. Csákó várcs címerével díszeleg, vitéz 
bátorság a vagyon, élet értékeért vitézül tűzbe 
megy. Katonák ők, még pedig nem gyávák, a tüz 
lángtengerétől nem félnek. Bátorság, erő, vitézség, 
szakértelem: biztos győzelem! Vagyon, élet győ-
zelme, közjó, közérdek jogai megmentve! 

Kocsikról pakolják a szereket. Mentőkötél zár-
kapocscsal, acélcsákány bontásra, tömlőkötél, száj-
spongya, nyakbőr, bőrkeztyü, tetőpatkó a járásra, 
mind készen állnak a végzetes küzdelemre! 

Szívó tömlő a kútba megy, nyomótömlő a 
háztetőre, vizet eresztve tűzre, romboló elemre. 
A Geittner és Rauscher-féle gép tömlőn lmzza a 
vizet a kútból, a Tiszából. 

Szurok fáklya világánál a tetőt csáklázzák, 
forró tüz erejét ugyancsak locsolják. Száz kéz van 



mozgásban, emeletes épület már locsolásban. Toló-
létra már egyenesedik 24 méter magasságban, ugró-
ponyva emberélet, kisded, vagyonérték megmen-
tésére felhasználva. 

Sípok diszharmóniája, legénység vészkiáltása, 
közönség rémülete, füst, lángtenger föl-föl lobba-
nása: borzasztó, rettenetes látvány a városra, a 
szegény szánandó károsultra! . . . 

Nyomótömlő ostromolja a háztetőt, erősen 
lövetve a víz tömegét. Fekete füst követi a víz-
esőt, a szegény tűzoltó előveszi a szájspongyát. 
A fojtó levegő szünőben, a tüz veszélye enyhü-
lőben, háztulajdonos, lakó kimondhatlan öröme, 
bátor tűzoltó egyik legfőbb büszkesége! 

Trá-rá, Trá-rá! járja még, a közönség osz-
lóban, a tűzveszély elnyomva a küzdés hatalmában, 
az erő észszerű használatában! 

Tüz, te romboló erő, kerüld városom, hazám, 
nemzetem, szellem világa, fénylő tüz honolj köz-
tünk, a jó magyarban. Intézmény humánus hiva-
tásod csak akkor boldogít, ha legénység összaka-
rata a parancsnok szavára hajol s buzgón enge-
delmeskedik ! 

Tüzem — isten hála! — kialudt, a szellem 
világa soha, tart örökkön, örökké, a világ végezeteig 
a civilizáció hatalmára, az anyagi élet előmozdítá-
sára! . . . A kapitány hajtat már csendesen, éji fára-
dalom kialvására . . . Isten veled derék kapitány \ 



Az uj szegedi liget. 

Zöld a szemet üdíti, jó levegő üdülésre a 
liget. Édes a pihenés munka után, szórakozás a 
szellem pihenője, nemes munka az élet legfőbb 
ereje. Csiripelnek a verebek kora reggel, alkonyat-
kor, madarak zengnek édes álomról, édes hazám 
a te boldogságodról! 

Hosszú fasorok mentén az öreg nyárfák su-
sognak, bírálva a sétálókat. A természet mnga 
az ember, telve a mindenség nagy titkaival. 

Csinos villák jobbról, balról, a fasorok men-
1én; elevenül benne az élet, énektől, daltól. Hár-
moniában olvad össze zongora, ének hangja, vas-
paripa gyors zöbörgése zavarja a hangot. 

Szöllő sorok a villák után, kert az előrésze, 
édes istenem be kár, hogy nekem nincs belőle 
egy sem. 

Villaszerű épület maga a vendéglő nagy tánc-
lielyiséggel, asztalok sorban terítve a mulató kö-
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zönségnek. Esznek, isznak, jól mulatnak, ki ki 
kedve szerint, sörös hordók csapra ütve, a pohár 
habzik tőle. Oltja a szomjúságot, a lehangoltságot. 

Kedves kerékpárom rád ülök röpíts el messze-
messze, jó helyre, a Kállay-ligetbe. Kormányrúd 
a kézben, a nyeregrugó hajlik, láb nyomja a pedált, 
a nagy kerék sebességére. Acélrúd a hátán, Weld-
less-acélból, fekete a zománc rajta. Kis kerék 
hátul pereg tovább, gömbölyű gumi körzete kerüli 
a nagy zajt. A villa lábhoz egyenes, üres a bel-
seje, de kemény acélból van a külseje. A nagy kerék 
szintén üres belül, úgy látszik nagy üresség a 
kerékpár ereje. Van fékezője elől, hegyről lefelé, 
nadrágvédő forduláskor, a kopás ellen. Kedves pari-
pám elved a takarékosság, rubamegbecslő, jól teszed, 
légy mindig szelíd takarékos és ne haragos. 

Erőd gyors, átlag 12 kilometer, jobban 
eresztve 19, sőt 20—21 tour-kilometer. A repülés 
ereje olykor bukással jár, szerencsés bukás min-
dig fölemel a közönség tapsára. Fejjel előre buk-
tam már én is, szerencsés bukás volt az egész. 
Ez a sport öröme, bátor haladás büszkesége. 

Gonventry angolgyár dolgozik rajta, angol 
ész volt a kerékpár teremtője. 1882. év óta Sze-
geden sport lett, fiatalság kedve, víg perce. Kerék-
páron repülök a síkon, izzad lábam, kezem, hátam. 
Jó mégis lovasnak lenni, kerékpárral ügyesen 
versenyezni. 

27 



Hazajövet megállok a vendéglőnél. Kukac 
cigány nótáját hallom szíve bánatára. Picula kevés 
a tányérban, morék szomorúságára, fájdalmára! 
Víg élet, jó kedv megvan, cigánynak kevés, bankó-
hullás a cigány életöröme, élete, Rosz idők járnak 
a szegény cigányra, a családra, a kis morék napi 
kenyerére. Húzza azért jó kedvvel, érzelemmel! . . . 

A vendéglővel szemben a cukrászda, földi 
édességek valódi tárháza. Fagylalt, limonádé járja 
körül, gyomor enyhül, jólérzés szállja meg a szí-
veket, az aranyos nöi fejeket. Hangos társalgás 
a vendégség eleme, jó hűsítő a melegség kerge-
tője. Köznapi dolgokról szól a hang, köznapiság 
maga az egész élet, kiválóság a kivétel. Próza, 
nagy próza ez az élet, életismeret benne a leg-
nagyobb tudomány. Titkok nagy tárháza, vak-
esélyek hosszú láncolata. Köznapiság a látkör 
hiánya, ez utóbbi az élet igaz tudománya. 

Gyalogosan elballagok a mükertbe, a város 
jeles faiskolájába. Millió fák tárháza, gondozó kéz 
érdeme. Huszonhat hold a kert határa, várakozik 
a kertész gondjára. A trágyatelep ott látszik a 
föld termékenyítő erejében. Jó szagod a lombfa, 
körtefa, látánusz, eper, eseresnye, megy, barack, 
vadindigó, jávor, szilfa, hárs, kőris, gesztenye, 
ringlotte, alma, mandula s isten tudná hány mű-
faj fának egyik ereje. 

Földi eper segélyezve guggol a földön a körte 



tá j ok nagy számával. Óriási vízmedence a faiskola 
édes öröme. Víz üdítő, fejlesztő hatalmad a ter-
mészet segélye, öntözik a faiskolát a mükertészet 
fejlődésére ! 

Mily szerényen lapul meg a sajmegyfa, az 
emberiség örömének nagy fája. Belőled csinálnak 
pipaszárt, magyart és törököt. Török, magyar itt 
egyesül békével, nyugalommal, pedig mindkettőnek 
nagy a búja, a bánata. Európa nemzetei között 
az utolsó évtized számszerűleg kimutatta, liogy 
emberanyagban nem szaporodik egyik sem. Szo-
morú látvány, borzasztó érzés, földi kín, ki hazá-
já t igazán szereti! Magyar vér, magyar szív, ma-
gyar erő szaporodjál, nemes magyar 110 szeress 
melegen, igazán; gondozó kezedben él magyar-
ország jövője! 

Este van. Az alkonyó nap tüzköröndje már 
nyugvóban, lepihent nyugalomra. Az alkonyat vö-
rös vízfénye szememet kápráztatta, az égi testek 
királya elmémet foglalkoztatta. Csillagok milliárdjai 
már erős fényben ragyognak, az én csillagom is 
már nyugvóban. Szép természet veled álmodom, 
örök időkre mindig veled foglalkozom. 

Bizalomteljes reménye a földnek én csak rólad 
gondolkozom. Ég. föld, mindenség a világ ura lma. . . 
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Az erzsébetvárosligeti táncvigalom. 

Vigadsz magyar vígság érzetével, igaz ma-
gyar nő nemzeti érzelmével. Szép országom vi-
gadsz már, örülhetsz a lét vidító örömének, 
nemzetboldogító kiegyezés nagy müvének. Király, 
nemzet kibékülve, őszintén, benső igaz vonza-
lommal szereti egymást, egymásért rajong a bol-
dogságot megteremtő kiegyezés magyar szelle-
mében ! 

Nemzetboldogító Deák, alkotmány fő őre,, 
nemzetjog igaz védője, te valál egyedül a nemzet 
nagy fia, a ki megértetéd a koronával, ma már 
imádott királyunkkal a jó magyar kivánságát,. 
nemzet jogos aspirációját! 

Király, nemzet most már szereti egymást, a 
rajongó közös érzelem fénye derül a hazára, a szép 
kies, délibábos, hegyes Magyarországra. Nincs párja 
a magyarnak királypár szeretetében, határtalan 
az alattvalói híiség nemes érzelmében. Leborul 

íi 
| 
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önként a felséges pár rajongó szeretetében, forró 
imát rebeg a kiegyezés nemzetboldogító meleg 
érzésében. Most már vigadhatsz, táncolhatsz ma-
gyar, visszanyert alkotmányod, igaz szabadságod 
szép jövőt, elégedett boldog életet biztosít neked ! 

Alkotmányos élet szellemében derült a ke-
dély, a szív érzelme élénk, a tetterő nemesen 
buzog, minden igaz magyar életében. Erzsébet-
város csinos parkja élénkül bájos női főktől. Tüz-
f.engeren át lép a vigadó a tánchelyiségbe. Tánc-
vigadó közönség együtt van már a vígság, a jó 
kedv földi érzelmében. Szülék egész serege lép 
be a család gyöngye fényével, az aranyos, szép 
jő leány igaz érze'mével, a lámpa fénytől ragyogó 
tágas tánchelyiségbe. 

Szép, aranyos leány gondolkozik jövőjéről, 
^ szerető hü féríi életéről. Nő férfinak van te-
remtve, férfi nőnek van születve. Nőerő nagyobb 
;a férfinál, világerő rejlik benne. Nő, férfi igaz 
vonzalma, valódi életboldogság, közös nemes ér-
zelmük ragyogó életsiker, ki talál hü, odaadó 
szívre, nemes szerelemre, boldog földi halandónak 
vallhatja magát! 

Égbenyúló nyárfák hosszú, egyenes sorában 
még mindig érkezik a vendégsereg, mulatók igaz 
híve, Terpschihorének földi kedvence. 

Mama, papa örömmel tekint leányára, földi 
«egyedüli büszkeségére. í de. friss arc a nöi báj 



kellemében föléled, fiatal férfi szív nemes érzel-
mére ! 

V 

Vakító fény derül a teremben, női fényes 
toiiette-től, a nő vonzó, bájos alakjától bűbáj 
honol a vigadó termében. Rázendül a tánc ma-
gyar cigány nyirettyüjén, magyar érzelem meleg-
ségén. Dankó Pista ránzendíti tüzes csárdásban 
a talp alá valót. Jó cigány hün adja vissza ma-
gyar ember vígság érzelmét, víg érzelmének igaz 
nemességét. Magyar, érzelmében nemes, vígságá-
ban, jó kedvében kitartó, táncolj, táncolj édes 
magyarom hazám, szép országunk földi boldog-
ságára ! 

Kopog a láb a csárdásban, sima parkette 
visszhangot ád, kopog, kopog a láb a vígság 
örömében, fejledezö bájos lányka szíve érzelmé-
ben. Cigány arca elevenül táncolók örömében, jó 
kedélyiyel húzza, táncolók szívérzelmére. Rajos 
lányka ide-oda hajlik, a csárdásban icle-oda ug-
rik. Tüzszemével rátekint a táncosra, erre a 
karcsú termetű daliás szép férfira. Kar emelkedik 
gyors forgásban, pördül a kis lányka a táncmu-
latságban. Papa örül leánya vígságában, a jó mama 
az életvidorságban. Amott ugrik egy kis menyecske, 
bájos lényének Ujháziné a neve. Ptózsaszin moiré-
csipkékkel kacéran díszített derekát, eperszín 
szalaggal körítve, ugyancsak forgatja lelkes, kitartó 
jó táncosát. Perdül gyorsan a vígság érzelmében«. 
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a magyar jó tánc igaz hevében, jó honleány 
meleg érzelmével. 

Cigányvonó nem lankad, tűzzel játszák a 
csárdást, mindig újrázzák tombolva a nótát. Vége 
a táncnak, pihenőre tér a vendégsereg, hódprém 
mente vállra szorul a nyugalom édes érzelmében 1 

Asztalok sora, vendégsereg ül körülötte, 
boros üveg, finom étel a pihenés életeleme, a 
nyugalom elősegítője. Füstfelleg járja körül, szi-
varfüst illanó fehérsége, vidámul igazán a kedély 
a jólét földi örömében . . . 

Vigadj, vigadj jó magyar, vígságodat meg-
érdemled, vígság érzeime uraljon mindig, szomo-
rúság távol legyen tőled. Órám int a hazamene-
telre, pá-pá aranyos női közönség a viszontlátás 
örömére! . . . 



A magy. kir. kincstári jószágigaz-
gatós ág. 

Jószág a címed, telve értékkel, jó anyaggal. 
Termő föld léted, hatalmas működésed, zsíros a 
bérleted, jó a kincstári földed. Kir. tanácsos ve-
zet gyeplün, jó miniszter ügyel rád, nemzet-
vagyon értékesítve, a bérleti ieridszer erejében. 
Országos anyagi gond nehezül válladra, parlament 
figyelve őrködik a nemzet drága vagyonán. Tiszta 
kéz, alapos adminisztráció, ügyes licitáció az in-
tézmény ereje, nép, nemzet, államvagyon hü meg-
őrzése, kellő biztosítása. Szellemes főnököd ked-
venc gyermeke vagy, áradozó szeretettel szorít 
szívéhez, lelkéhez. Nemzetvagyon drága kincs, 
féltve őrködik fölötte nemzetem, édes hazám. 

Földem nincs, nem volt soha, soha nem is 
lesz, ideám, gondolatom a tiéd, szívem hőn érted 
dobog! 



Székhelyed Szegeden nem régi keletű, árvíz 
u tán láttuk állami címered. Államjószág igazgatva, 
pontosan, rendesen, közvagyon megbecsülve nem-
zetörömre. Bitang jószág nincs a hazában, régi 
slendrián kezelés uralmát veszté. Felelős kormány, 
nemzet bizalma, törvényhozás teremte helyes 
rendszert, a bérleti észszerű jövedelmező új rend-
szert. Lányai, boldogult miniszter, fináncpolitikája 
kiszorítá a házi kezelést, nemzetvagyon emelé-
sére, a reáfizetést. Jövedelmez bőven a föld, 
termő erejétől átszellemül a gondos bérlő. Kincs-
tár hasznot húz, bérlő kevesbbet, mégis rendkí-
vüli nagy finánc volt a boldogult lángeszű mi-
niszter. Emléke maradandó, nemzet köszön sokat 
óriási szellemének, egészséges magyar fináncpoli-
tika megteremtőjének. Áldva kegyeletes emléked 
nemzet elismeréséhen, páratlan eszed földi fensé-
gében! 

Korod ütött, vert, mert nagy valál, eszméid 
nagyok, kivitelében sikeresek, a fináncpolitikábari 
korvezető, úttörő valál. Halálod óriási veszteség 
a nemzetre, lángelmék hiányában! 

Nyomdokodon halad intézményeid szép 
•száma, minden eleven jószág. Eleven volt szelle-
med, számításod pontos, nemzetre, államra kivá-
lóan hasznos. 

Jószágigazgatóság területed nem csekély. To-
rontál, Bács-Bodrog. határőrvidék egy részén ke-
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zeled a birtokot. Ötvenezer hold a kezelés állaga,, 
tán több is, lehet, gyönge a numerusom. Szám 
nem emberem, rosz finánc vagyok, kalkulusom 
gyönge pennám kezében. Rajzolni számot nem 
tudok, pedig tanultam, sok profeszszorom belefá-
radt a tanításban. Érzék kell hozzá, vele szüle-
tett tehetség, hajlam a számoláshoz. Összeadni 
még csak tudok, kivonni, elosztani még hagyján-
a többi számfejtésben már ismeretlen szegény fejem. 
Régi iskola, új nevelés, törekvés, nemzet kultúrája 
igen lendületes. 

Nemzetvagyon eladását közvetíted, a szerző-
dést megkötöd kincstári ügyész segélyével, j ó 
miniszter beleegyezésével. 

Ország törvényhozása adja el a birtokot,, 
lassan, lassan fogyóban a nemzetbirtok! Jó áron 
veszik a birtokot, potom árban nem pocsékolják 
az államjószágot. Érték, értékért adva közvagyon 
nem csorbul, államadósság csökken, porció ke-
vesbül. Nemzet nem hallgatott a negyvenes évek-
ben Deákra, a csekély státusadósság ki lett volna 
fizetve. Nyögj most állam terhed súlyában, ma-
gyarnemzet bízzál a jövő kibontakozásban. Ne 
essél kétségbe, küzdés az élet, munkálj erősen, 
szépre, jóra! Nemzet nem vesz el, ha nagyjai 
vannak, állampolgárok törekvése a nemzet bol-
dogulása, ereje, fenntartása! 

Pennámmal tartalak, de mi hasznod belőle.. 



irka-firka nem sokat nyom a latban. Latolgatom 
a percet, mit tudnék rólad írni, jószágígazgatóság,. 
pennám kedves tárgya. Elmondom hát, ügyfor-
galmad tizennégyezerre rug, munkakedved birokra 
kel vele. Őrlőd a papirost nyalábszámra, elinté-
zed polgárszámra. Derék miniszter örül rajta, a 
jó beamtert néha megciróga'ja. Cirógassa szépen, 
szépen, elég szépen, igazgató, nemes titkár örö-
mére ! 

Külön számosztály: likvidáció, bérelőírás,, 
nyilvántartás. Hat ispánság a kerülete, Szőreg, 
Nagy-Becskerek, Pancsova, Apatin, Palánka ét> 
Kúla, mellé rendelve kincstári ügyészség, Szeged, 
Zombor, Nagy-Becskerek. Jogi képviselet elmeéllel, 
perek vitele iiskális észszel. így aztán szépen 
megvannak, békével, nyugalommal, közügy javára, 
miniszter elismerésére! 

Svábok, rácok szövetkezve államjószág ve-
vésében, konzorcium az életük, közvagyon birtok-
lása, vétele földi óhajuk. A községek is sokat 
vesznek, erkölcsi testület a gazda benne. Fogyó-
ban az államvagyon, idővel nem lesz mire fel-
ügyelni. Nemzet légy takarékos, szerző, isten ál-
dása lesz a munkán, magyar bízzál a jövőben, 
a remény örömperceiben. Jó direktor dirigálj 
ezentúl is szépen, jól és nemesen, írópennámnak 
bocsásd meg, ha hűen nem találtalak el. 

Közvagyon tisztelete, becslése kiváló erény, 



gondozása, hü ápolása nemzetkötelesség. Eré-
nyed ismert mindenütt, vidéken, Szegeden, Buda-
pesten egyaránt. 

A közvagyon szelleme lebeg az égen, áldó-
lag terjeszti ki gondozó karját, Magyarország, a 
közmorál angyala c-ókkal illeti a közvagyon em-
berét, az a ranybecsület hódító erejét! Államjószág, 
közvagyon veled végeztem, tartson életed a világ 
véges végéig! . . . 
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Az alsóvárosi Havi Búcsű. 

Szeged kath. vallású híveinek ünnepe, alsóváros 
évi vallásos öröme. Augusztus hó 5-ike nevezetes 
nap, néphullám zaja, élénk forgása. Díszben állnak 
a házak Mátyás király templomának dicsőítésére l 

Szép nap, vallás kegyelet emléke, isten há-
zának dicsőítése, vallás emberének áhítat érzelme, 
vallás nélkül nincs erkölcs, nevelés, míveltség, 
fejlődés. Érzelem áhítata száll a szívekbe, a val-
lás, hit örömünnepére. Kereszténység világhódító 
szelleme, istenség napfénye, ragyog az azúrkék 
égen, világboldogító szellemétől áhítattal telt a 
buzgó hivők szíve. 

Értelme ez ünnepélynek igen rövid, száza-
dokra szóló emlékezete a következő. Negyedik 
század közepe táján, Rómában Liberius pápa 
uralmában János nevű gazdag ember élt, elő-
kelő nemes hitvesével, gyermektelenül. Házaspár 
földi öröm nélkül, benső életfrigy leszármazó nélkül. 
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Dús vagyon, nemesi előnév, előkelő állás 
boldogságot nem szerze nekik, isten könyörgése 
alkotó erejében keresék földi javuk örökösét. 
Boülogságos Szüzet választék örökösül. Mély ál-
mában a házaspár a Szüzet látá s ez kijelenté, 
hogy az eszquilini hóval fedett halmon templomot 
epítsenek tiszteletére. Az álom a hitveseknél 
ugyanaz volt, benne isten intésének erejét látták. 
Libérius pápa álma hasonló volt. A hirom álom 
körmenetet teremtett, a hóval fedett tért a hivők 
serege lepte el. Általános öröm, a házaspár valódi 
földi öröme, a fölépült templomot a pápa felszen-
telvén, Havi Boldogasszony egyházának nevezte a 
dús örökség elfogadásával. Ez a nap eszméjének 
tárgya, valláskegyelet érzelme. 

Talpon van az egész város, hullámzik a 
templomtér, a templomhajó fényárban úszik, Bol-
dogasszony főoltárképe, az ünnep vallásereje. Vá-
roshatóság magyar díszben, fehér kócsagtollas 
fövegben áldoz a vallás hatalmának, az ujjáalko-
tás emlékére! 

Ünnepi dísz, élénkség mindenütt, népek ezrei 
sürögnek, forognak, polgárőrség zeneszóval kiruk-
kol a fénylő dísz emelésére. Katonaság díszruhája; 
hatóság, polgárőrség, nép ezrei sokadalma, a kör-
menet fénye, lelki üdvének emelése, Boldogságos 
asszony havi tisztelete. 

Elhangzik a szent beszéd a lelkész ajkáról, 
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néphullám vallásérzülete emelkedik istenhez. Te-
remtő erejében leszállt a földre, boldogságot, jó-
létet hinteni emberiségre. 

Sátrak rengeteg száma, fellobogózott házak 
ünnepi köntösben. Ájtatosság végeztével széled a 
hivők serege, örömlakomát ülni isten dicsőítésére. 
Járja a tánc, vígság öröme, isten szellemétől örö-
mében áradoz a hivők serege, mulat, mulat szép 
csendesen, magyar nóta dallamában, az örökké-
valóság nagy eszméjének, az Alkotó túlvilági ere-
jének dicsőítésére! 

Mulass magyar józan fejjel, viseld vallásod 
Igaz kegyelettel, vallás, erkölcs míveltséget teremt, 
míveltség nemzetet emel. Oszlik a búcsú kegye-
letes érzelemben, vígság, örömnek vége, lecsendesül 
a város érzelme, a közélet nyugalma maimat vesz 
a szíveken! 

Csend, rend, nyugalom, béke mindenütt, nyug-
szik a havi búcsú a feloszlás tengerében. Város 
népe hozzá lát napi munkájához, édes övéi fára-
dalmához. Vallás, hit, nevelés, míveltség urald a 
•várost s vele az édes hazát! . . . 
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A Kállay-liget. 

A régi maros töltésről távolban látszik a 
liget, a szegedi főispán nevéről elnevezve. Kállay 
régi nemes név Magyarországon. Zöldül, népesüt 
a liget. Sürü fasor köröndben, a mulatók vígság 
helye. A fák sűrűjéből kikandikál messziről a 
korcsma épülete, fehérre mázolt falával int a 
víg percre. 

Hosszú, egyenes út vezet a ligetbe. Facse-
meték, hosszú sora az út. szélén. Sétáló lassan 
halad célja felé. Negyedóra a sétálás, a végcél 
elérve, ott termettem hamar, csendes pihenőre. 
Óriási nyárfák lombkoronáját ringatja a szél, ját-
szadozva, enyelegve vele. 

Kis vendéglő a liget elődombján, zajog benn& 
a vendégség, jó kedv, vígság. Eresz alatt hosszú 
asztal, lóca, nép, katonaság mulatója. Járja a 
karcos kis üvegben, jó kedvvel szörpölik a bicska-
nyitót septiben. Megered a jó kedv, rá a dal, mi 



kell egyéb neked jó magyar! Fasor köröndben 
már urak isznak szépen, nagyon. Liget közepén 
nyúlik égbe a nyárfa, leveleitől lekoppasztott álla-
potban. Kalap az alján, kerek tetőből készülve, 
faasztalon körben ülés. 

Borok, étkek kerülnek rája, urak kedvére, 
élénk vígságára. Koccan a pohár, pezsdül az 
élet, a jó kedv felderül, öröm az élet a liget-
ben. Elmés viccek sziporkája, eszmeközlés, jó 
kedvet teremt a társaságnak, bizalmas jó kedé-
lyeknek. Szivarfüst kereksége, élcek szapora-
sága, elmeél finomsága, a titkok megtartása, 
napi hírek elmondása, a közpolitika szellőzte-
tése — a társaság életének főrugója, széles ked-
vük fokozója! 

Urald jókedv a társaságot, írópennám 
alakjait, nem írok rólatok kedveseim, szívetek 
buját ne lássa a világ. Egész világ a titoknak 
tárháza, emberi gyarlóságnak, a vak esélyek szá-
mainak ! 

Éltetik a főispánt, a liget nevét, hatalmát, 
politika az ő ereje, jó szíve a másik fele. Szép 
asszonyok rá-rá tekintenek, ezekre pedig viszont 
néznek. Van benne valami, nem rosz dolog 
ügyes főispánnak lenni. 

/ 

Társaság még sem mozdul, nem tágít a 
múlatásban, jó kedvében egy test, lélek: a szó-
rakozó öröm igaz élvezetében! 



i 
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Élvezed az életet, a mérséklet erejében ele-
venül a józan élet. Bor, szép leány, szép asszony, 
élet fentartó, nemesítő, szép, nemes, magasztos 
idea terjesztő. Vígság perce útra kel, haza bal-
lag csendesen, a társaság oszlik már, éjjeli pi-
henőre ! 



Paprikagyár és vasöntöde. 

Paprikaváros volt a régi Szeged neve, mesz-
szevidéken így nevezték, régi Szeged romjaiban 
eltűnt örökre a paprika név. Ujjáalkotott város 
Alföld nagy városa, szellem, anyag hatalmában 
biztos a jövő haladó alakulása. Régi viskók 
tünedeztek az alkotó szóra, a „lesz" szó boldo-
gító erejében új életre kelt az impozáns Szeged. 
IJj város, új eszme, a haladás gondolatában, csi-
nos épületek, palotasorok, kör-, sugárutak, élénk 
gyárak a föltámadás hatalmában! 

Szép város vagy, közszellem ébredezzél ha-
ladás erejével, közszellem, szellemélet legyen 
ősszhangzatban a rekonstruált Szeged életével. 

A jövő fejlődés széles alapja, a föltámadás-
ban le van már rakva, az építés szép keretének 
polgárság adj jövőre élénk életet. Értelmiség 
-emelkedett niveauról bírálj, a szellem hatalmával, 
ész erejével; a fejlődés, haladás kérdésében légy 
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vezér. Vitéz, bátor erővel lengesd a zászlói« 
fennen lobogtasd bátorító szóval a haladás ha-
talmát. 

Értelmiséged erős, nagy és számos, buzgó 
tetterő, szorgos munka biztosítsa a jövőt. Szeged 
az ország második fővárosa, kis szíve az ország-
nak telve melegséggel! 

A nagy szív után megyünk, Budapest után,, 
szellem, anyag erejével küzdünk a második po-
zíció után. Nagy alföldi város jövődben bízunk, 
szép jövődben szeretettel elmelengünk. Szívemhez 
vagy nőve, szülőrögg szeretete az enyém, tied va-
gyok az utolsó percig édes szülő városom. Leírom 
egész életed, tollam erejével, szívem igaz érzel-
mével. Sok munkát adsz, igaz, türelem kell hozzá, 
lankadhatlan az én buzgalmam szép jövőd iránt! 

Ellenségeimnek hadat üzenék, lefegyverzém 
őket, szellem győzelmében eltörpül a köznapi 
kicsiség. Munkavágyom nem szűnik, tetterőm bu-
zog, nemes ámbicióm sarkal könyvem életében. 
Szeged könyve megjelenése, fáradalmam buzgalma, 
író tollam öröme, éltem legfőbb büszkesége! 

Gyárszemlém tart, figyelek, látok mindent,, 
te jó gyár mindjárt lepingállak. Fáradt elmém 
megbír téged, gondolkozom kissé rólad. Hirtelen 
lepingállak, eredeti gondolattal leszolgállak. 

Kálvária-utcán a teleped, tizenegy szám jelöl 
téged, sokan keresnek paprikáért, ezért az erős. 



matériáért. Paprikás étel magyar ember kedvence, 
jó kis boróka mellé magyar öröm egészben. Gyár 
magyarörömre szolgálsz, örömérzet sok van 
benned. 

Cégtalajdon Pálfy testvéreké, alapítva 1860-
ban, dübörög a gép a munkában, a paprika 
gyártásában. 

Asszonyok, lányok szétszedik a paprika hü-
velyét, kézzel távolítják mérges részeit. Hüvely 
kerül hengerbe a maga nyers erejével. Henger 
simítja szépen, papiros finomságává, innen jő a 
szárítóba rövid 24 órára. Kiszárítva paprikahü-
vely, siet a malomkő alá, őrli, őrli nagyon gyor-
san, porrá zúzva bádogszelencében. 

Kész a paprika eladásra, göngyölítve ezüstös 
papirosban. Jó gazdasszony főz már vele, jó 
férjecske örömére. Jó paprikás magyar étel, ma-
gyar gyomor kedvenc eledele. Karcos csúszik a 
torokban, jó paprikás már halóban. Issza, issza 

j ó kedvvel, szegény író örömében! 
Fúrógép, vasgyalú, esztergályozó pad a gép-

javító műhely ereje, javítás benne a műhely élete. 
Rosz gépeket reperálják, gyors munkával kija-
vítják. Rosz idea ki nem reperálható, rosz poéta 
ki nem javítható. Kinek nincsen talentuma, hagyja 
a pennát magára. Forgassa azt a hivatott, ki 
születéssel nyert talentumot, iró, költő szütetik, 
hírlapíró csinálodik. 



Ott van a vasöntöde, két olvasztó kemen-
cével. Tüzkemencében olvad a vas, izzó hőség 
erejében. Formázó homokba kerül, a külalak nye-
résére. 

Munkás kezek dolgoznak, izzadva fáradnak, 
gyáripar haladj előre, a kormiveltség előnyére. 

Eszmém már formázva papírra került, a 
Tárgy képe ki van már kerekítve, kerek a világ, 
forog gyorsan a miveltség előnyére. Tollam akad, 
gondolatom fogytán, elhagylak én már kedves-
képem! . . . 



Osztrák és magyarvastít szegedi 
központi leszámoló hivatala. 

Hivatali székhely első az országban, nagy 
alföldi város székhelyében. Jelentékeny áppáratú-
sod serényen dolgozik az eb és leszámolásban. 
Hivatalod közege, egyik-másika, töri a zengzetes 
magyar nyelvet, szívben, lélekben azért magyar, 
tettereje hon dobog a hazáért. Ide telepedésed 
nem régi, város szeretettel fogad, magyar barát-
ság érzelmével Szeged lakójának büszkén vall. 

Együttesen elszámolt szállítási illetéket a ré-
szes pályák között felosztod, a szállítási forga-
lomból a pályákra háramló tartozás és követelést 
kipuhatolod. 

Kiszámítod a kamatokat, a miket a vaspá-
lyák kölcsönös tartozási összegek után egyezmény-
szerüleg egymásnak fizelni tartoznak, felállítod a 



S; 

r-

- 440 -

föleszámolásokat s a közös egyenlegezés alapján 
a pénzkiegyenlítést eszközölöd. 

Hivatali teendődben a térítési hányadokat 
fölosztod, s a vizsgálatkor kiderült, a részes vas-
pályáktól elismert távszállításokat kiegyenlítve 
keresztül vezeted. A vissztérítéseket részleteiben 
felosztod, a részes pályákra eső térítési hányado-
kat kiegyenlíted, időszaki kimutatást készítesz, az 
árú töm egek szállításáról és tudja isten mi min-
den elszámolásáról 1 

Számolsz mindig, jól, pontosan, számok 
ezrei táncolnak gondterhes fejedben, akaratod 
erős, tetterőd buzgó a számolásban, összeadás, 
kivonás, sorozás és elosztásban. 

Nagy numerus egész hivatalod, kéz, láb, fő 
számokból áll, mindent leszámítasz, csak egyet 
nem, az élet nagy numerusát. Élet nagy szám, 
mozgó emberek az élet számaival játszanak, az 
élet kiszámol mindenkit, az ő titokzatos számait 
leszámolni nem lehet. Derék hivatal peregjen a 
szám kezedben, dolgozzál, fáradj serényen. 

Munkaerőd tisztelve, értelmed becsülve város 
népétől, ország ezreitől. 

Légy a városnak hü polgára, a közszellem 
emelésére szolgálj, Szeged város hü barátot lát 
benned, értelmiségnek egyik erejét, élénk díszét. 

Magyar barátság vesz körül, melegséggel, 
magyar érzelemmel, légy városom állandó fia 
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ragaszkodó szeretettel. Város benned szerető fiút 
lát igaz vonzalommal, sose kínálkozzál innen el 
a városi nagy családból! 

Benső érzelem kössön a fejlődő nagy város-
hoz, szülő városom drága rögéhez, itt legyen 
örökre székhelyed város emelésére, közszellem 
élénkülésére. 

Meglásd jó apád lesz Szeged, gondoz sze-
retettel, melegen szőrit szívéhez atyai érzelemmel. 
Hivatalod emelkedik város jövőjében, magyar-
nemzeti politikában. 

Magyar szellem, nemzeti érzéstől légy áldva 
Szeged szép jövőjére, magyar hazám fejlődésére. 

Gondolatom leszámolva, száraz lön a fejem, 
nincs már bennem idea hivatalod leírására. 

Számok nagy embere — isten veled! 
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Az osztrák-magyar vasúti híd. 

Lenéz a Tisza folyó sima tükrére hatalmá-
nak erejében. Hatalmas vagy, világforgalom eme-
lésére, magyar kereskedelem, közlekedés büszke-
ségére! Közúti vashíd a te hü társad, ketten 
nehezültök a folyó sebes árjára. Büszkék vagy-
tok erőtökre, magasan tartjátok föl fejeteket. Erő-
tök hatalma tudomány büszkesége, technikai ha-
ladása világ erőszelleme. 

Francia mérnök tervezett, 1855-ben épültél' 
város dísze, közlekedés ereje, szellem, vagyon, 
fejlesztésére. 

Pvobog, robog a tüzparipa rajtad, viszi terhét,, 
személyzetét, füstfelleg borul a folyóra, a haladás 
győzelmére. Haladás nemzetek célja, emberiség 
hatalma, szellem, vagyon ebben virul a világegye-
tem fejlődésére. 

Összekötve világforgalommal a híd erejében, 



a technika ünnepet ül a tudomány örömében, a 
haladás örömérzetében. 

Boldogult Csajágliy Sándor csanádi püspök 
adta reád menyei áldását, fényes segédlettel kérte 
rád isten jóságos hatalmát. Egyházáldás kisér az 
élet utain, kisérjen mindvégig az idők végéig haza 
üdvére, nemzetjólét emelésére. Erőd daczoljon a 
víz árjával, hirdesse századokra a tudomány ha-
talmát. Tudomány, míveltség anyagi jólétet teremt,, 
hatalmas fegyver nemzetek boldogítására. 

Robognak a vonatok naponkint rajtad, ztibö-
rög a híd óriási terhével a közel távolban. Utas 
néz ki a kupéé ablakán, örömmel szemléli Szeged 
feltámadását. 

A rekonstruált Szeged díszére állj még sokár 

haza virágzására, tudomány hatalmára. 
Ég áldjon az élet utain, szerencse kisérjen 

közlekedésben évszázadokig. 
Szellem, anyag tudomány hatalmában, földi 

siker óriási mivoltában. Ég áldjon boldogító szel-
lemével, haza, trón dicsőségéi e! . . . 



A szalámi gyár. 

Éhes gyomor kiszolgáló öröme vagy, vadász-
társaság kedvel téged, pázsit füvön jót falatozik 
belőled. Nagyot iszik a kulacsból, földi öröm végez-
tére. Laudon-utcában van a teleped, zakatol a gép 
benne. Fábrikálnak novembertől egészen márciusig, 
benned 5—600 métermázsát termelnek. 

Életelemed a nyers disznóhús, produktumod 
íő anyaga, gőzgép vág össze, szegfüborsó, hagyma, 
salétrom keverékkel. Kevert anyag töltőgépbe ke-
rülsz, liurkabél rád lesz húzva, tele nyomják 
keverékkel a liurkabél ürességet. 

Hurka meg vagy töltve, belsőd ki van tömve, 
üres tárcából tömött lett gazda örömére. Asztalon 
fekszel már, örömmel rád tekintenek, vékony 
zsineggel kötöznek, jól erősen lekötnek. Munkás 
kéz izzad beléd a forgalom előnyére, kereskede-
lem emelésére. Szegény fogoly vagy, lekötözve 
vándorolsz a külön börtönbe, a légfojtó füstölőbe, 

v 
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Füstölnek erősen, átjárja a füst részedet, nemso-
kára a padlásra jösz, a természetes szárításra. 

Állványok hosszú sora, a szalámi szárítója. 
Kész már a szalámi az eladásra, jó haszon zsebre-
vágására. Forgalom piacán hordják széjjel, szerte 
széjjel, nagy vidékre. 

Szárító erőd emelje a város anyagi erejét, 
kereskedelmi életét, kereskedelem, ipar élénksége, 
nemzetek jóléte, virágzása. Jóiét tenyész kereske-
delem erejében, a virágzó gyár hatalmában. 

Hornjaiból fölépült Szegednek bukni nem 
szabad, polgárainak lelkes törekvése, buzgó szor-
galma, értelme, a jövő biztos záloga. 

Város küzd a fejlődés erejével, királyszóra,, 
nemzetvírágzásra. Város ma szegény, de idővei 
nem lesz, államkölcsön apadásában gondok, ter-
hek tünedeznek. Egykoii vagyonerőd fénylő ha-
talmad lesz, az ujjáalkotás nagy ereje, nemzet-
politika ragyogni fog a maga egész teljében, ujjá-
alkotó áldva lesz a hála érzetében! . . . 

-1 
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A szegedi cigányok. 

A magyar népzene igaz kifejezője a nemzet 
érzelmének. Hat a kedélyre, az érzelmet neme-
síti, a gondolatot ébren tartja. Az elborult kedély 
felvidámítója. A nyirettyű bűbájos hangja, a 
kontra, brácsa, cselló, klárinét, cimbalom, bőgő 
ütemszerü, harmonikus összeolvadása a zenejáték 
egészében, a kezelés finomsága lelkes ideáknak 
volt már megteremtője. A jó cigányzene gyújt, 
lángra lobbantja az alvó érzelmet, vígságot derít 
a kedélyben s 'örömet szerez az életnek. Bús 
nótáival lehangol, vígságával felél »reszt. A jó 
cigányzene uralja a földi érzelem különböző vál-
tozatait. 

A jó zenében él a lélek, a kedély finomul, 
az akarat erősbül. Híres cigányok a szegediek. 
Gyújtó zenéjük magyar szelleme ismert az or-
szágban. Az ifjú Erdélyi Náci, a kitűnő prímás, 
elragad bennünket. Speciális magyar népzene. 
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Érdemes róla írni. Az én barátom Náci není kö-
zönséges ember. Az első zenekar vezetője, okta-
tója, tanítója. Modorára finom, beszédében szel-
lemes. A magyar népzene sokat köszönhet neki. 
Terjeszti a szépet, magasztosat a zenében. Ellesi 
a magyar ember érzelmét, örömét, fájdalmát, bá-
natát. Ural mindnyájunkat az érzelem világában! 
Nyirettyüje érzelmével lefegyverez, legyőz. Hány 
szerető szívet hozott össze már a hegedű! Hány 
családi boldogságnak volt már alapvetője! 

Az első cigányzenekar alapítója, prímásunk 
dédapja: Erdélyi Mihály szegedi c'gány volt 
1824-ben. Jó népzenész volt a maga korában. 
Lelkesen harcolt a népzene kultiválásáért. Maece-
nása volt a boldog emlékű Pintér János, szeged-
városi főkamrás. Igen szerette a népzenét, áldo-
zott érié, lelkesült rajta. Népzeneiskolát szerve-
zett tehetős polgárok segélyével. A város nemes 
támogatása, Götz, Kolb, Szilber, Wőber, Korda 
tehetős polgárok anyagi segélye virágzásra emelte 
a magyar népzenét Szegeden. 

Ebbe a népzene iskolába járt tanulni az öreg 
Erdélyi Ignác, prímásunk atyja, 1828-ban. A jó 
öreg sok jó akaratot s elég tehetséget fejtett ki 
a magyar népzene terjesztésében. A magyar nép-
zene akkor még gyermekkorát élte. Korának 
azonban kedvelt zenésze volt. A szegedi cigányok 
kapósak voltak. 1845-ben vitték őket az ország 
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nagyobb városaiba muzsikálni a követválasztá-
sokra. Arad, Eger, Nagy-Zombor, Nagy-Várad 
tanúi voltak az öreg Erdélyi vezetése alatt volt 
népzene győzelmének. A cigány jobban keresett 
akkor, mint most. A magyar lelkesedésében hullt 
a bankó a népzene örömére, biztosítására. Teljes 
orchesterrel játszottak már akkor. 

Az 1845—46-iki lovas és gyalog polgárőr-
ség zenekara ez volt. Vőber György a lovas,. 
Krebsz Mihály a gyalogpolgárőrség ezredese nagy-
ban támogatták az első zenekart, a magyar cigá-
nyokat. Nagy érdemük van a magyar népzene 
fejlettségében. Ünnepi ruhájok: kék atilla, mellény, 
nadrág, fekete kucsma, vékony üvegtollakkal a 
téli viseletben. Nyári öltözék: muszka szövetből 
atilla, mellény, nadrág volt. Szép emlékek fűződ-
nek ezekhez a ruhákhoz. A cigány rettenetes 
büszke volt uniformisához. Vitéz, bátor katoná-
nak képzelte magát. Katonák valának ők, a ma-
gyar népzene lelkes harcosai, testestől lelkestől 
magyarok, a kik átszellemülve játszottak a haza 
boldogítására! 

A hatvanas évek elejétől egészen a hetvenes 
évekig eljárogattak Balaton-Füredre. A fürdő kö-
zönség kedvencei voltak. Megújrázták a magyar 
csárdást, nem egyszer. A barna nép örült a taps 
lelkesedésében. A mi cigányaink 1875-ben már 
Mehádián mulattatták a közönséget. Ettől az idő 
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tői fogva bejárták Csehország nevezetes fürdőit, 
mindenütt becsületet szerezve a magyar népzené-
nek. a magyar névnek. A cigány szereti hazáját. 
Jó magyar, politikájára ellenzéki. 

Ünnepi napjok háromszor volt Szegeden. 
Mindig beszélnek róla. A koronás fő, a jóságos 
király városunkat ezelőtt 10—12 évvel látogatta 
meg; másodszor és harmadszori legmagasabb 

, látogatásában az árvízkor s a szinházmegnyitás-
kor részesültünk. A legnagyobb lelkesedéssel be-
szélnek a királylátás nagy napjairól, Királynak, 
nagy fejedelemnek játszani: dicső gondolat! A 
gondolat dicsőségétől átszellemül a barna arc. 
Büszkeségük ebben határtalan, örömük a barnák-
nak leirhatlan volt. 

Mikor a franciák négy évvel ezelőtt Szegeden 
voltak, a város Mehádiáról haza hozatta őket. A 
franciákat meglepte népzenénk fülbemászó hangja, 
talp alá való csárdásaink gyújtó hatása, zenénk 
sajátos kelleme. A franciák ugyancsak csókolóz-
tak a magyar népzene szépségén. Tetszett nekik 
a szép, a magasztos magyar nóta! 

Az öreg Náci volt az én tanítóm. Szü-
leim házánál ő húzta szólóban Lakatos tánctanító 
buzdítására az 50-es évek végén a jó magyar 
táncdarabokat. Akkor még a körmagyartánc járta. 
Ma már kihalóban van az országban. Gyönyörű 
tánc, kellemes taglejtésekkel. Sokan mondják ró-
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lam, hogy jó táncos vagyok. Az élet a legnagyobb 
iskola, ebben táncol az ember igazán. 

A kis Náci, az én kedves barátom, apjától 
1863-ban vette át a zenekart. Nősülése érdekes 
volt. Mészáros Júlia, egy helyb. tisztes polgári 
család derék leánya a hetvenes évek elején sze-
relmes lett a zseniális cigányba. A leány szülői 
tehetősek valának. Ellenzés volt a szülék akarata. 
Cigánynak nem akartak adni polgári büszke-
ségből. De a szerelem győz, hódít, mint a szel-
lem, mint a kiváló írói toll. A két szerető szív 
egy szép nap reggelén együtt utazott. A családot 
fölrázta az eset nyugalmából. A kedves nő vissza-
tért pár napra az elhagyott édes szülei házhoz. 
De Náci nem az a gyerek, a ki hagyja magát 
korlátolni. Egész bandájával egy nap estvéjén 
ellopatta szíve bálványát, kedves Júliáját. Azóta 
teljes boldogságban élnek, szeretve, tisztelve egy-
mást. Hiába, a szeretetnek parancsolni nem lehet! 
A szerető szívek mindig győznek, diadalmaskod-
nak a szülék akaratán!! A cigány zenének van 
ereje, mert közel áll a szerelemhez. Mindkettő 
hatásában szívet érint, érzelmet ébreszt. Csak 
félig rokonok mégis. A bánat eloszlatója, a víg-
ság öröm ébresztője: a zene. A szerelem is olyan, 
ha viszonzásra talál. 

A kis Náci mívelt ember. Sokat olvasott és 
tud is sokat. A magyar irodalmat mohón olvassa. 

fli 
í 



Szellemes ember, telve jó akarattal, finomsággal. 
1870-ben zenetanár lett a városi zeneiskolában. 
Ekkor a felejthetlen Páei Jancsi, a szintén híres 
prímás, váltotta őt fel a vezetésben. Pár évre reá 
Páci kidőlt az élők sorából, nagy fájdalmára a 
magyar népzenének ! 

A híres muzsikust, az ország egyik leg-
kitűnőbb prímását tüdőbaja 31 éves korában 
kora sírjába vitte. A temetésén ott voltam. 
Sírtam a sírókkal, bánkódtam a bánkodókkal. A 
részvét óriási volt. Szeged apraja-nagyja lerótta 
a kegyelet adóját a híres prímás i ránt Ennyi 
népet a temetésen alig láttam valaha. Csak Onody 
Kálmán, a 2-ik cigánybanda prímásának temetése 
volt hozzá hasonló. Az 1880-as években Náci 
ismét visszatért bandájához. Úrból lett ismét 
cigány. 

A profeszszorság nem neki való. Cigány-
nak született ő, kiváló szellemmel. Mikor az ár-
víz Szegedet elöntötte s a romboló elem a ko-
rona szemeibe is könyet csalt, fejedelem hű 
népével, hü nép nagy fejedelmével a borzasztó 
csapás óriási súlyában bánkódott, a magyar nép-
zene idegen helyen keresett menekülést. Szétment 
a városnépe a szélrózsa minden irányába, kese-
regve, bánkódva az édes szülőváros elvesztésén. 
A szegény cigány is sokat szenvedett. Szenvedé-
sét születésével hozza. A cigány, a népzenész 
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igazán szenvedésre született. Épen ezért adja. 
hűen vissza az emberi érzelem fájdalmát örömét! 

Az árvíz elkergette őket H.-M.r Vásárhely, Oros-
házára, Szomorú muzsika volt az. Szomorúságá-
ban egész világ részvéte osztozott. Az ország 
szíve, Budapest tanúja volt a népzene szomorú-
ságának. Bele vegyült a nótába közben az öröm-
vígság is, de a szomorúság érzete, az elveszett 
édes otthonon való bánkódás uralmat, erőt vett a 
cigány kedélyen. 

A cigány jó magyar. Szereti hazáját, királyát 
benső érzelemmel. Engedelmes faj, születésében 
rejlik jó tulajdona. A honvágy erőt vett rajtuk. 
A mint a víz a városról kevésbé lehúzódott, a 
katasztrófa után pár bóra siettek haza, a sira-
lom völgyébe. Drezdába kaptak meghívást, Tep-
licben meglehetős keresetük volt. "Haza-liaza a 
rombadőlt Szegedre — mondák ők — inkább 
a nyomor eltűrése, mint a jó kereset. Elhagyták 
napi keresetüket, a napi kenyeret; lázas sietség-
gel jöttek haza nyomorogni a nagy nyomor ta-
nyájába! 

A Hungária-szálló volt pihenő helyük. A 
kis pénz hamar elfogyott s beállt az igazi nyo-
mor. Szegények szalmán feküdtek, takarójuk felső 
ruhájok. A nyomor megrázó képe. Csak cigány 
birja el. Azon a zsúpszalmán mégis boldogságról 
álmodtak, a jövő szép reményéről, a haza hol-
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•dogságáról, a város ujjáalkotásáról! Szép álmuk 
beteljesedett s az ujjáalkotott nagyváros impozáns 

4 volta hirdeti ma a népzene diadadaiát a magyar 
•érzelem terjesztésében, a magyar faj fentartásában. 

Jó magyar népzene, légy mindig hirdetője a 
magyar szellemnek, érzületnek s hangszered ha-
talma legyen áldásos a magyar névre, dicsőségre! 

\ % 

j 



A szeszgyár. 

Pár évtized életed a szeszgyártásban, no 
meg az ökör hizlalásban. Felsővárosi kis tisza-
parton van a teleped, ökörhízlalásod tanyája. 
Jelentékeny alaptőkéd, számító részvényeseid, 
önelégült arccal néznek az ökörre, a teljesen 
kihízott procentre. Hatalom vagy te, nem csekély 
erődben, ökreid kövér hízása, osztrák főváros 
bámulása. Naponként kétszáz hektoliter szeszt 
termelsz, finomítva produkálod, finom az életed, 
közforgalmi erőd jelentékeny a kereskedelem 
emelésére! 1 

Igazgató telegráfiroz íróasztaláról, főnök szóra 
készen állnak a gyárban. Kéz, láb mozog a sür-
gönyre, parancsszóra teljesítve. A fegyelem a 
gyár élete, a tiszta kezelés annak jövője. Tiszta 
kezeléssel a hitel erősbül, a részvényes lelke 
könnyebbül. Nincs ok ilt panaszra, dolgok foly-
nak pontosan, lelkiismeret van itt bőven, szesz-



gyártás és ökörhízlalás a gyár élete, részvényes 
haszna, jövője. 

Kedves gyárom kedves vagy előttem, bár 
szemléleted nem csekély az erőben. Nyári hőség 
izzasztá homlokom, drága életed megírása fokozá 
írói ambícióm. Gyári életed forgalma emeli ideám. 
Irótollam hegyére veszlek, megírlak szépen, örö-
mére gyárnak, forgalomnak ! 

Kéményed magasan füstölög, gyárad tevé-
kenységét hirdetve, a füstgomoly sötétsége, munka-
erőd dicsősége. Szórja a feketeséget a levegőbe, 
földi felleget készít, vihart azonban nem csinál, 
a gyár élete békés, működése nyugodt. Nyugalom 
a munka eleme, életének alapja, mindene, sike-
rének fő biztosítéka. A dolog nyugalommal jár, 
alkotás, munka nyugalmat vár, csak lángész da-
col bárkivel, a nyugalom erejével! 

Színművészet találkozik benned, maradványa 
holt tőkéd lett. A régi szinház faalkotmánya 
hozzád került, ököristálóra. Fal, fedél lön belőle, 
alkalmas anyagul az ökörhízlalásra. Hazai művé-
szet szelleme — elkerültél hizlalásra! Örülök, 
látom, hogy a művészet pártolva van, hazám 
népe igyekezzél a művészet pártolásában. Piégi 
romok látása, lelkem büszkesége, nevelésem fej-
lődése, tehetségem erősbülése. Színművészet ta-
lentumot fejleszt, kedvet ébreszt, látkört szerez. 
Festelek tovább jó gyár, szemüveges direktorod 



örömére. írnok voltunk mindketten, ügyvédi iro-
dának lába. A láb később kéz lett, kézből fej 
lett. Fejjel dolgozunk mindketten, működésűnk 
figyelmes, bár ökröket nem hizlalok, gondolatom 
néha zsíros. Száraz gondolat nem ér semmit, 
köznapi ember, tucat ember. Legyen zsíros gon-
dolatom, erő, igaz erő csak ugy van benne. Ál-
dásos így lesz hazám, nemzetemre, nó meg ked-
ves Szegedemre! Kedves városom érted élek, 
érted halok, mindenedre, jövőm erejére, erőm 
csekélységére. Tudod te azt, hogy szeretlek, ba-
jodban tollammal felkereslek, bíztatlak a jövőre, 
a fejlődés biztos reményére. Remény az élet, 
nincs halóban, királyszava, nemzetpolitika biztos 
föltámadása! . . . 

A kazánok sora fejleszti a gőzt, fűtve kő-
szénnél és fürészporral. A nagy kerék erre moz-
gásba jő, százhúsz lóerővel, a gyár dolgozik a 
a kerék mozgására. Tolúl a gőz a hengerbe, a 
dugatytyút nyomja ide s tova. A gépszabályozó 
forog körben, ujong örömében, a gép óriási ere-
jének, összhangzatos működésének sikerére. Zübö-
rög a kerék gyors mozgásban, olajozva a jó já-
rás balzsamával. 

A hőség kihajt a vaseszterga-mühelybe, fúró, 
gyalugépek hónába. Vízmérő gép fontos benne, 
hát még a táv-szivattyú a kazánok táplálására. 
Táplálja új vízzel. Dugasz föl, alá jár, mint a 



-gondolat szerte jár. Pontosan végzi szolgálatát, 
laikus szemem hálás anyagát. 

A nyers szesz a finomító készülékbe kerül, 
a Savalle-féle gépbe. A főzőkazán ugyancsak dol-
gozik a nyers erő finomítására. Csigalépcsők 
vezetnek a magasba, égnek meredez a kazánok 
réz oszlopa. A kifejlett finom párák a sűrüsítőbe 
szaladnak, innen pedig a hűtőkészülékbe. Le 
vagy hűtve most már igazán, mutogatod magad 
eladásra. Megvesznek jó pénzért, finomságod el-
ismeréseért. Kapós vagy nagyon, gyárad büszke-
sége, szeszed híre. jósága, a vevők dicsérete 
— hangzik mindenf.iől ! 

Csíráztató házad öt teremmel bir, árpa, zab 
csírázik benned szeszgyártás erejére, intézmény 
hatalmára. Vasoszlopokon nyugszik a csírázó te-
lep a szesz életének terjesztésére, szesz erejének 
biztosítására! 

Bármerre nézek látok sokat, sovány és 
hízott ökröt. Rengeteg az ökör száma, sovány-
ságban, jól kihízásban. Erdélyország, Baranya-
megye a vásárlás helye, a gyár anyagi ereje. 
Gyár közepén a mosléktartály, a föld alatt lévő 
géppel.felnyomva, ökrök napi óhaja, napi életük 
kedvence, hízásuk biztosítéka. Az előetető az 
ökrök elemi iskolája. Az evés abe-je itt tanulta-
tik, jövő hízás eredménye itt biztosíttatik. A mely 
•ökör a próba négy hetet kibírja, bizonyára hizott 
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ökör lesz belőle, bár hova küldöd, bízott ökör a: 
neve, értéke, neme. 

Szegedről Bécsbe hajtják, jó vásár lesz be-
lőle. Német kap rajta, ökör el van adva, a pénz 
zsebre van téve, részvenyes örül rajta. 

Virulj gyár ökörhizlaláson Szeged jövőjére, 
boldog napjaira, funkciód szép és hasznos, állat-
tenyésztés fejlődése mindig magasztos. 

A hízás napjai mindig kövérek, kövér esz-
mém ezúttal soványnyá változott. Lefogyott a 
gondolatom, az írásban kidőlt akaratom. Nagy 
gyár most édes — jó éjszakát!? . . . 



A vízliűzó telep. 

Felsővárosi tiszaparton van a teleped, köz-
építészeti alap állampénzen emelt. Közegészség, 
tisztaság eszméinek hódolsz szivatytyúd erejében. 
Egészség, tisztaság létfen tartó, közélet emelő. 
Tűzveszélyre is ügyelsz, romboló elem ádáz el-
lensége vagy. . Szivatytyúd ereje, a víz hatalma, 
nagy eszmék terjesztője. Élet, vagyon, egészség, 
tisztaság van benned, vízhúzóerő telepedben hasz-
nál közélet, ember, társadalom javára, előnyére! 

Város belvizeit kiszivatytyúzod, csőhálózat 
mocskát kitisztítod. Víz, víz az életelemed, e rom-
boló és alkotó elem, dolgozik szivatytyúteleped 
érte eleget. 

Ki s bejár az erőd a városba, ki-bejáró erő 
vagy, rosz vizet, a mocskot gépeddel kivezeted, 
Tisza folyó vizét bevezeted. Stefániasétány rom-
maradványa nevezetes. Régi kor szép emléke, 
szegedi vár élő jele. Viztartány négyszázakóra 
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nehezül a rom tetejére. Szivatytyútelep ide dol-
gozol, hajtod a vizet ide, tartány telve vízzel, 
öntöző csapok örömére. 

Locsolod a sétahelyet, a természet üde helyét, 
élénkül a természet vized erejére, locsolás kellemére. 

Házakba, színházba viszed a tiszavíz erejét, 
tűzveszélyre ébren őrködöl, a rombolás enyész-
tére. Emeletekre nyomják a vizet, ház nyugalma 
békés, vagyon- életbiztonsága vized rögtöni hasz-
nálatában éled. 

Háromezer hektoliter víz szivatytyúzva órán-
ként, kazánerőd gőzfesze négy légköri nyomásra 
dolgozik naponta. Tűzoltóság kedvence vagy, víz 
kéznél rögtön, víztartány telve vízzel, hordható 
minden percben. Tűz lokalizálva vízerőd hatal-
mában, romboló égőéit) tönkre téve, a segély 
gyorsaságában. 

Kazántüzed nem alszik ki, éjjel, nappal tüz 
ég benne, lángész a te liü barátod, kinek elméje 
ideától mindig forrong. Forrongj bennem idea 
közszellem életére, a város jövőjére! 

Kazángöze mozgásba hozza a Sulzer-féle 
fekvő gépet, ez pedig a röpszivatytyút. Dübörgés 
jobbra, b.dra, zakatol a gép ide s tova, a főgyűjtő 
csatornából város belvize ömlik a Tiszába. Mocs-
kos, piszkos víz szalad tőled, szeret téged a fő-
gyűjtő cementes téglacsatorna. Mágnás utca a te 
neved, báró Jósika nevéről kaptál nevet. 



Kazán-gépház, műhely, szivatytyúkamra köz-
forgalmi erőd hatalma, városjólét emelése, víz-
húzó teleped napi élete. Locsold a köztereket, 
kövezett utcákat közélet emelésére, város jövőjére. 
Locsolásod öröme, a sétálók kelleme, napdijas 
egyedüli világöröme! 

Köztisztasági vállalat dolgozzál serényen, víz-
eresztő csap soha ne pihenjél, hass közre, jóra, 
munkáljál derűre, borúra. 

Telep szobájából kinézek az utcára, közúti 
vaspálya mozdonya dübörgését hallom, szeszgyár-
anyagát röpíti a gyáripar hatalmára, jó részvényes 
földi boldogságára. 

Zakatol még a kis vízvezeték szivatytyúja, 
nyílik a szelep ide s tova, másodpercenkint tizen-
két liter vizet emel, csőveken folyik a víz a szín-
házba. Gsengőjelző hatot ütött, elég már a víz, 
két ütésre a szivatytyú járja még. Járja, járja soká 
járja, míg vízszükséglet fennforog, hatot ütött a 
csengetyü s egyszerre „huját* mond. 

Huja már írásom, fárad elmém, szemlém, 
későre jár az idő a látkör hiányára. Látkörnek 
vége, rajzom életének vége! . . . 



A Brukner-kert. 

Régi mulató helye a szegedi köznépnek, 
osztrák-magyar indóház közelében. Széles jó 
kedv, kitartó erő a csárdásban, parasztlegény, 
baka, honvéd, közfmáne vegyest járja. Alkalmas 
anyag a népszokás ellesésére. 

Faalkotmány a vígság öröme, tánchelv zsú-
folva a tánckedvelőkkel. Barna cigány húzza a 
vigal, ujráztatják a csárdásl. Nemzeti szalag fűzve 
magyar leány lógó hajába, a magyar igaz szere-
tetével néz a legény arcára. Testhez simuló kék 
dereka, ropogós kerek szoknyája, sárgás színű 
papucsa, izzad nagyon a táncban! 

Két kezét nyalka legényre illeszti, nyalka 
legény karcsú derekát öleli. Táncszerelmében össze-
olvad legény, lány, kopog a láb a csárdásban, az 
öröm, jókedv vígságával. Barna moré ugyan 
húzza, hogy vót szóra, parancsszóra. Újrázzák 
a csárdást kitartó kedvvel, moré izzad a nyi-
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rettvü kezelésben. Törli homlokát lyukas keszke-
nőjével, nemes hivatásának büszkeségével. Cigány, 

1 cigány, barna legény a piculát várod, muzsikád 
T* 

vigsága, jó piculád hullása. Kontrás, cselló, meg 
a bőgős dolgozik erősen, vezérprímás feje simán 
lapul a hegedűre. Göndör haja, barna arca, hosszú 
ujja, villogó fekete szeme, a naturális cigány 
szemlélete. 

Csárdás tartja magát, baka, honvéd, legény 
izzad a hőségben. Táncmelege, idő hősége kitűnő 
gőzfürdő, tűzről pattant magyar leány, menyecske 
ürömterlie. Csárdás eleme a lány szivének, vasár-

G napi mulatása jó kedvének. Sorban állnak egy-
más mellett, szemlesütve sorakoznak. Piros, kék, 
zöld, sárga ruhájuk, tiszta kötényük — szép 
parasztviselet. 

Nyalka legény elhagyja babáját, ujat keres, 
ujat választ piros pozsgás arcok közül — jó 
magának. Jobb kezével int a várakozó lányra, 
bal kezével már benne van a jó táncban. 

Összeüti a legény bokáját, zergebőr csizmá-
jával, gyorsan forog, perdül kedves babájával. 
Szív szívhez tapad, kéz szorítva derékon, átöleli 
a lány tüzes tánckedvében a nyalkát. Egész te-
rem rezeg a tánctól, a ropogós csárdástól, nó 
meg a széles jó kedvtől. Legény veti magáról 
kurta kódmönét, bőszáju ingével törli gyöngyeit. 
Hogy vót, hogy7 vót! hallik nagyon, a táncolók 
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kitartásában. Ivloré keze, újja fáj már nagyon, a 
nóta pontos húzásában. 

Asztalok hossza fölterítve, boros üvegekkel 
földíszítve. Nyakas üveg az erő buzdulása, tetterő 
eszes fokozása. 

Piros karcos vígság föntartó, moré fáj-
dalma, szomorúsága az ujrázásban. Boros fő 
nem tudja mi az elég, újráz sokat, igen sokat 
cigány bánatára! . . . 

Népesedik az asztal, vendéglős lelke éled, 
étel, ital rendelve bőven, garasok zsebből érte 
pontosan lefizetve. 

Csapláros, pincér izzad nagyon, futkos a láb 
a szolgálatban. Szolgálat pénzt hoz a konyhára, 
grisli kopog, szép számmal, jó haszonra. 

Nincs itt hitel, fizetés előre, kredit hiány a 
csapláros fő elve. Fuss vagy fizess, a jelszó, a 
„nervus rérum gerendárum" lerakása csaplárszó. 

Rendőr ügyel a rendre, a kék sipkás ügyel 
mindenre. Csend, rend, fizetés a tánchely ereje, 
a jó mulatáshoz hozzájárul a moré keze. Karcos 
mozog az elmében, szív gondolat billen tőle 
erejében. 

Csapong a jó kedély hullámzásban, a nya-
kas palack földre vágásában. Csörren az üveg 
szerte szét, segély van rögtön a rendőrben. Ki-





A kir. közjegyző. 

Hitelesség az erőd, közokirat az életed, pen-
nád hatalma jogügyletek biztosítása. Intézmény 
szelleme vagyonjogok biztosítása, jog uralma a 
hitelesség erejében. Élő lelkiismeret, arany igaz-
ság a belsőd, lelked tisztasága intézmény hatalmi 
ereje ! 

Okirat aláírva neved hitelével, rá nyomod 
a pecsétet a hiteles hely erejével. Ritka ember 
vagy, neved írásában döntő erő rejlik, az okirat 
valódiságát bizonyítani nem kell. Neved hitelessége 
a jó lelkiismeret, részrehajlatlan egyéni tulajdonod-
ban az intézmény nemes hatalma koncentrál. 

Csinos a biztosítékod, fölér egy kis fekvő-
séggel, hiteles erődet a kaució is emeli. Hiba, 
mulasztásért felelsz, vétlen kárt is fizetsz, kir. 
közjegyző, jogok őre, széles látkör a te neved. 
Válogatják is az embert erre az állásra, rostálják, 
szapulják, a mennyire lehet. Kész, jó közjegyző 



igaz hatalom, pecsétes igazság hiteles erejével. 
Ember kell a gátra, magyar ember szólama, műi-
den közjegyző büszke is rája. Érzi felelősségének 
rendkívüli érzetét, hiteles erejének magasztos ér-
zelmét. Felek érdeke fölött áll, a pártatlanság 
tiszta mezében perceg tolla, hányja, veti elméjé-
ben az okirat tartalmát, kölcsönös jogok tisztelet-
ben tartását. 

Szolgálatra kész a közönségnek, pontos szor-
galmában jog tisztelve, szűrös atyafi áhítattal néz 
rá, a hitelesség erejére. Kontraktus elkészítve 
szépen, parasztatyafi szívének, lelkének örömére. 
No hallja kend, ilyent még nem olvastam, régi 
jó fiskálistól ilyent még nem hallottam! 

Közokirat zsebbe kerül, felek mennek haza, 
perlekedés távol van a felek örömére. 

Eskü, törvény szerint a titok megtartva, hi-
teles helyed titokzatos. Titok az élet, okos ember 
keveset lát benne, lángelménél az élet titka nyitva. 
Kedves közjegyzőm titkot tartasz, igaz, állásod 
hitele titkot tartani kötelez, ámde lángész előtt 
nincs titok, az élet millió rejtelme előtte ismert, 
szétnéz, lát, tud mindent. 

Erődben végrehajtás rejlik. Ekzekválnak ok-
iratod alapján. Végrehajtást szenvedő áldja hite-
les erődet, no meg hatalmas pecsétedet! 

»Szeretnek a házasfelek, rendezed a viszo-
nyukat, sok perpatvart ölsz meg csírájában vilá-

30* 
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gos okiratod hatalmával. Szép lányok is járnak, 
hozzád hozomány, biztosítására, nő szeretete nem 
elég erő, vagyonjog oltalmára. Okiratod a szere-
lem hatalmát is bilincsbe veri, jó házassági szer-
ződés, háziélet öröme, életnyugalom biztosítása.. 
Kór matériális; közokirat a szív szabályozója, 
béke fentartó, családilüzhely biztosító. Olvas & 
jegyző dupla szemmel, okiratban körülírt feltéte-
lekkel. Felek füle hegyezve a figyelésre, kölcsö-
nösen meggondolt szerződési feltételre. 

Jóváhagyó bólintás a fejjel, okirat készen a 
felek megelégedésére. Rettentő a dolga a közjegy-
zőnek, hagyatéki tárgyalással el van látva bőven. 
Ángária jár érte, hitel nélkül lefizetve szépen. 

Hiteles hely, áld téged, jogkeresők száma,, 
nemes munkád közjólét emelése, érdekek bizto-
sítása, jogok tisztelő elismerése. 

Hitelességed ereje tartson soká pecséted ural-
mában, pecsételj soká jogok védelmére, igazság 
győzelmére! 



Wbmy-

Az éli könyvkiadóm. 

írónak, költőnek születni nehéz, nem köz-
napi pálya, gondolata, érzése, eszméje nem köz-
napi. Társadalom köznapi, szük látkörével meg-
elégszik, napi teendőjét jövőre való kihatás nélkül 
végzi. Boldog filiszter a maga egyszerűségében, 
nem kíván egyebet a mindennapi jól élésnél, 
köznapi embertársainak köznapi tiszteleténél. Küz-
deni köznapi embernek könnyű, napilét kenyérért 
kötelesség, élete, sírjáig terjed, halálával feledés 
moha fedi rögtön sírhantját. Életében mégis büsz-
kéikedék, urat, nagyot akart játszani, mindenkitől 
nacynak tartatni, tekintélyével hódítani, talmi te-
hetségével társadalmat uralni. Köznapi társadalom 
vak, ítélőtehetsége nincs, látkőre szük, csak fe-
szelgő, üres fők után indul, tehetséget keres ott, 
hol nincs, s alantias felfogásával igazi tehetség 

Ténylő erejét igyekszik elhomályosítani. Lángelme 
átlát mindenkit, egész társadalmat látja tisztán, 
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a miga egészében, köznapi félszeg felfogásával,, 
törpe kicsiségével. 

Könyvem — nem köznapi felfogás. Irigyek 
egész raja tört ellene. Szellem fénye győzött a 
szűk látkör kaján törekvésén. Ezer, ezer bajt 
gondoltak egyesek, ráfogás egész özöne, lángelme 
mosolygott a törpe felfogás kicsiségén. Kit isten 
tiszta látással áldott meg, a ki a léturalom ma-
gaslatán egész társadalomban a figyelő elmét 
élethű látásában funkcionálja: birkózhat bárkivel, 
szellemfölénye életigazságaival mindig győztes 
marad! . . . 

A „Szegedi Fényképek" kiadója vagy, küzdő 
író, prózaköltő érzelmeinek lelkes terjesztője. 
Szeged iránt hü vagy, szülőföld tehetségének 
igaz megbecsülője. Érzéked finom, nem köznapi, 
látköröd emelkedett irodalmi termék kiadásánál. 
Jó Várnay L. könyv- és papírkereskedés, kötve 

• virágzó nyomdával, benned élek, gyors sajtód 
hódító hatalmában talál lelki gyönyört az én 
lelkem. 1873-ban létesült céged, kitartó szorgal-
mad erejével, virágzó léttel cégedben a szellem-
élet terjesztésére. Szolid eljárásod, pontos szá-
mításod, jó hiteled s tisztelt neved e város 
könyvpiacán nevedet cégeden aranybetükkel hir-
deti. író elismeri, buzgalmadat fennen hirdeti,, 
szellemélet terjesztő vagy, közmiveltség megte-
remtő. 



Fényes kirakatod szemléli .járó-kelő, belőle 
városra, társadalomra fénylő erő derül. Szellem 
uralja a matériát, könyv, tudományt, miveltséget, 
ismeretet, szellemet jelent, az én könyvem is vá-
rosom, hazám míveltségét van hivatva előmoz-
dítani! 

Nyomda — könyvkereskedés tulajdonosa 
vagy, Kárász-utcában papíron fekete festékkel 
viszed előre a közmíveltséget. Szép üzleted, ve-
vőid nagy száma, árúd szellem értékével lelkében 
gazdagszik, lelki miveltséget, nemes érzést, köz-
ismeretet szerez. író, költő, tudós, közmíveltség 
embere benned sokat lát, könyveid, szellemérté-
ked terjesztésében becsül téged. Tterjeszd a jót, 
nemeset, szépet könyveid szép számával, isten 
áldása lesz buzgó törekvésed nemes hatalmán. 
Matéria, szellem egyesül benned, szellem értéke 
pénzért adva. Kevesen értik a szellem értékét, 
érték adva pénzért szellem hódító diadalára ! 

Üzleti könyvek nagy halmaza hever az áll-
ványon, tartozás — követel rovatot zárva magá-
ban. Prandes, jó ember számol maga vagyonáról, 
magáét nem engedi, másét nem követeli. Dísz-
levélpapirosok serege tűnik elém, levél írva szé-
pen, dísze, belseje a földi érzelem, mivel jó fiú 
szülei iránt viseltetik. Földi éden is írva néha 
rája, szerelem édes érzelme, a földi üdv igaz érzete. 

Glóbusok forognak körben, világismeretet 



jelent, köznapi ember ezzel nem bir, nem birt 
soha, lángész látkörével világot belát, ural. 

Régi könyvek nagy tárháza, régi eszmék 
eladó hazája Régi könyvben néha uj eszme, idea 
honol, új könyvek uj ideája régi könyv szellem-
erejét néha nem múlja télül, régi, igen régi 
könyv sokszor — tán ritkán — üdítő, szellem-
ébrentartó marad, kor bálványa, értelmiség csodás 
bámulata marad soká, igen soká! 

Kirakatban imakönyv díszlik, szellemvilága 
Ég uralmát kéri, anyaszüiött fénylő, ragyogó elmé-
jével e földön csodásat alkothat, mégsem köze-
líti meg a világot kormányzó legbölcsebb hatalmat. 

Emlékkönyv díszes, csinos a külseje, emlékül 
adva a szeretet, tisztelet vonzalmának. Emberi 
jó szív benne rejlik, emberi jó barátság igaz 
érzelme, tisztelő érzete benne díszlik. Emléksorok 
értékesek, mindenkinél igen kedvesek, szerelmes 
sor benne drága érték, soha nem szűnő fájdalom 
kínos érzete. írótól], mely beirta a végzetes szót, 
kielégíthetlen földi kín, hány ember lön szeren-
csétlen reményvesztett szerelem érzetében. Óh 
szerelem! csodás erő, okos, köznapi ember alig 
ismer, szívgyötrő érzelmed kiváló értelmi erőt 
te z tönkre, bánat érzelem tengerében. Tinta-
üvegek sora, levél gondolat leírva, mennyi 
tint it fogyaszték én már — édes szülőföldem 
előnyére. Jó filiszterek kicsinylik, mert igazán fá-



radalmarn súlyát, törekvésem célját nem értik. 
Hangjegyek nagy számát látom. Dankó Pista sze-
gedi cigány nótáit hirdeti, jó magyarérzés ne 
hagyd el soha édes hazám. Zengjen a dal ma-
gyar érzelemben, hazát szerető meleg érzelmében! 

Nyomtatvány óriási száma, sablonsereg egy-
másra rakva. Sablon a köznapi élet, köznapi jo 
filiszter szerető eleme. 

Egyetemeskönyvtár imponál, szív, érzés, 
eszmék nagy tárháza. Rekonstruált Szeged értel-
misége haladj a korral, a haladó kór hódító 
-eszméivel. Olvass sokat, emészd meg olvasmá-
nyod anyagát, így lesz a városból magas értelmi-
ség, közügy élénk, közszellem lendületes! 

Kis tanoncok tolulnak a boltba, lineát, kőnyv-
szijjat keresve, ismeretszomj arcon tükröződve, 
jó szülék igaz, földi örömére. Jó, gondos szülő 
gyermek szorgalmas tanulásában boldog, jó gyer-
mek arca szülő elégedettségétől ragyog. Míveld 
magad jó gyermek, tanulj szorgalmasan, hazára 
szüksége van az értelmes jó hazafinak. Jó hazafi 
míveli édes hona nyelvét jó polgár szereti a 
közös, édes anya lángoló szerelmét. Honszerelem 
a legelső, ki nem alvó földi érzés igaz fennsége. 

Sarokban számológép, gyermek számol rajta, 
kicsinyes észszel, buzgó törekvéssel. Jer picikém! 
számolj csak egy-kettő-három, életszámát le nem 
játszód késő aggkorodban. Törvénykönyvek hal-
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maza, törvény, jog testesítve, jó prókátor pappal 
holtig tanul, uj ismeret szerzésében. Derék kiadóm 
irodádban vasszekrény mellett ülsz, tollad füledre 
helyezve, számolsz biztos adatokkal, a jó keres-
kedő előnyére. Áruld a szellem telepét, könyvek 
ezrei keljenek, az újjáépült Szeged jövője csak 
akkor biztos, ha polgárai az anyagiság szemmel-
tartásával ész, erő, közmíveltség, tudomány köve-
telményeinek megfelel. Igyekszik e várost az or-
szág második fővárosává tenni, érte nemesen 
fáradni, tanulni, dolgozni. Könyvkereskedő hiva-
tásod igen magasztos, tetterőd buzog a város 
szelleméletének emelésére. Buzgok én is veled 
jó szegedi magyar érzelmével, az uj város édes 
szülővárosom, Szeged város szellemi, anyagi éle-
tének előbbre vitelével. 

Zárszavam: Éljen Szeged! a rekonstruált ma-
gyar nagy város igaz, hü polgárainak nemes ér-
zelmével, a haladás, a fokozatos jövő fejlődés, 
ésszerű emelkedés, szellem-anyag terén való biz-
tos reményével. Remény az élet, e város szép 
jövője nemsokára bekövetkező igaz valóság lesz! 

Kedves kiadóm, most isten önnel, e könyv 
2-ik kötete rövid időben követi az elsőt. 

Minden mulandó e földön, csak a szellem 
maradandó, élete örökké tartó a világmívellség 
fényes győzelmére! . . . 
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